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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Фундаментальна моральна категорія доброчесності, будучи сформованою в 

античності, завжди була спрямована на окреслення орієнтирів правильної поведінки 

індивіда у суспільстві, розстановку аксіологічних пріоритетів у духовному житті 

людства. На жаль, у сучасному світі спостерігається занепад культурних цінностей, 

у тому числі й моральних. На постмодерному етапі розвитку людської цивілізації 

стала очевидною редукція і спрощення моральних констант, що знаходить свій вияв 

у вербалізаціях сфери морального, які набувають суттєвого зниження позитивної 

аксіологічності. Ця тенденція до спрощення, затирання й нівелювання моральних 

норм свідчить про серйозну небезпеку духовної деградації суспільства, адже 

система моральних норм і приписів у будь-якій культурі не лише відображає 

світосприйняття народу та стан його духовності, а й визначає подальші шляхи 

розвитку етносоціуму в цілому. 

Аналіз концептів телеономного характеру, до кола яких належить концепт 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ, наближує дослідників до осягнення складних процесів 

включення індивіда до системи загальнокультурних цінностей,  а також дозволяє 

встановити шкалу аксіологічних констант, притаманних тій або тій лінгвокультурі. 

До концептів такого роду дослідники зараховують ДОБРО і ЗЛО, КРАСУ, ЛЮБОВ, 

ДУШУ, СЕРЦЕ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ДРУЖБУ, ПРАВДУ тощо. 

Лінгвоконцептологічні мовознавчі дослідження збагатилися фундаментальним 

доробком таких американських учених, як R. Jackendoff, D. Johnson, R. Langacker, 

G. Lakoff; австралійського лінгвіста А. Вежбицької; російських дослідників 

Ю. Апресяна, М. Алефіренка, Н. Арутюнової, В. Воробйова, С. Воркачова, 

Е. Грабарової, В. Дем’янкова, Я. Зубкової, С. Іванової, В. Карасика, В. Красних, 

О. Кубрякової, Д. Лихачова, В. Маслової, Ю. Степанова, Г. Слишкіна, В. Телія та 

ін.; українських учених Н. Бардіної, А. Бєлової, І. Голубовської, В. Жайворонка, В. 

Манакіна, А. Приходька, О. Снитко, Н. Слухай, Т. Радзієвської, О. Тищенка, 

Л. Шевченко, Г. Яворської та ін. Аналіз телеономних концептів та особливостей 

морально-ціннісної концептуалізації дійсності мовою уможливлює визначення 

етноспецифічних рис тієї чи іншої лінгвокультури, наближення до розуміння 

специфіки ментальності та національного характеру певного народу.  

Від часів античності ДОБРОЧЕСНІСТЬ досліджувалася насамперед як 

філософська категорія. Творцями філософських концепцій доброчесності були 

визначні філософи античності: Сократ, Платон, Демокріт, Аристотель, Сенека, 

Салюстій, Цицерон. У наступні епохи питання онтології доброчесності як морально-

філософської категорії становило предмет вивчення таких філософів, як М. де 

Монтень, Д. Юм, А. Сміт, Ф. Хатчесон, Г. Сковорода. З-поміж сучасних 

філософських досліджень категорії доброчесності на особливу увагу заслуговує 

праця визначного американського філософа А.Макінтайра “After Virtue: a study in 

moral theory” («Після доброчесності: дослідження моральної теорії»). Згідно з нею, 

для сучасного суспільства характерною є втрата сенсу моралі та її фундаментальних 

категорій на кшталт доброчесності, а відтак, необхідно звернутися до вихідних 

основ морального світогляду.  
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Таким чином, актуальність дослідження концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

зумовлена, насамперед, його значущістю для європейської етико-філософської 

думки, адже поняття доброчесності упродовж багатьох століть створювало 

фундамент моралі, віддзеркалювало особливості духовно-історичного поступу 

європейської цивілізації. Аналіз вербалізацій телеономних концептів, зокрема 

ДОБРОЧЕСНОСТІ, є значущим і актуальним не тільки для мовознавців, філософів 

та культурологів, а й для людства у цілому, оскільки дозволяє, з одного боку, краще 

осмислити духовні надбання певної культури, наблизитися до розуміння 

особливостей ментальності певного народу через його мову, а з іншого, – 

відстежити спільні для багатьох лінгвокультур тенденції у розвитку аксіологічності 

таких концептів. З огляду на порівняно невисокий ступінь теоретичної 

розробленості методів і підходів до вивчення семантики телеономних концептів, 

актуальним постає опрацювання методолого-методичного підґрунтя для їх аналізу, 

зокрема у зіставному модусі. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне 

дослідження виконане в межах наукової теми Інституту філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Мови та літератури народів 

світу: взаємодія та самобутність» (номер державної реєстрації 11БФ044 – 01), 

затвердженої Міністерством освіти і науки України. 

Метою даного дисертаційного дослідження є комплексний зіставний 

діахронно-синхронний аналіз вербалізацій  концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у 

латинській, французькій, англійській та українській мовах у контексті історико-

культурних та філософських чинників його формування та становлення. Поставлена 

мета забезпечується розв’язанням таких завдань:   

– визначити дистинктивні ознаки і місце гіперконцепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у 

системі моральних поглядів, представлених у латинській, французькій, англійській 

та українській лінгвокультурах, зокрема, підтвердити винятковий статус цього 

концепту як світоглядно заангажованого ядра моралі;  

– запропонувати модус моделювання структури досліджуваного феномену; 

– зіставити фреймові структури гіпоконцептів у латинській, французькій, 

англійській та українській мовах, виявити в них спільне і відмінне; 

– дослідити мовленнєві реалізації концепту в філософських дискурсах та 

виявити кореляції між науковими та національно-мовними картинами світу;  

– здійснити зіставний аналіз маніфестацій концепту в художньому дискурсі 

чотирьох лінгвокультур;  

– на основі здійсненого аналізу запропонувати власні міркування щодо 

специфічних рис етичної свідомості носіїв відповідних лінгвокультур, що має 

безпосередній дотик до особливостей етнічної ментальності. 

Об’єкт дослідження – гіперконцепт ДОБРОЧЕСНІСТЬ у латинській, 

французькій, англійській та українській мовах. 

Предмет дослідження – особливості вербалізації гіпоконцептів VIRTUS, 

VERTU, VIRTUE, ДОБРОЧЕСНІСТЬ/ЧЕСНОТА в чотирьох фокусних мовах у 

контексті специфіки етичних уявлень відповідних етносів. 
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Матеріалом дослідження слугують 4546 лексичних одиниць-вербалізаторів 

концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ (латинська мова: 1100 одиниць; англійська мова: 2128 

одиниць, французька мова: 918 одиниць; українська мова: 400 одиниць), вилучені на 

основі суцільної вибірки з тлумачних, історичних, синонімічних словників, а також 

корпусів досліджуваних мов; з творів морально-філософської тематики 

найвизначніших філософів-моралістів (Цицерона, Сенеки, М. де Монтеня, Ж.-

Ж. Руссо, Д. Юма, А. Сміта, Г. Сковороди), творів художньої літератури тощо.  

Методи дослідження: описовий, що передбачає використання прийомів 

спостереження, інтерпретації, зіставлення, узагальнення, типологізації; метод 

суцільної вибірки мoвнoгo мaтерiaлу – для створення корпусу лексем, котрі 

виступають вербалізаторами концепту;  метод аналізу словникових дефініцій імен 

концепту; компонентного аналізу – для з’ясування семaнтичнoї структури лексем-

вербалізаторів концепту; контекстуального аналізу – для з’ясування 

контекстуально зумовленої семантики вербалізаторів концепту в текстах; 

концептуального аналізу та фреймового моделювання для побудови гіпотетичної 

структури гіперконцепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ; зіставного методу – для встановлення 

спільного та відмінного у структурах та вербалізаціях гіпоконцептів у чотирьох 

мовах; лінгвокультурологічної інтерпретації – для адекватного культурно 

заангажованого трактування отриманих мовних даних; вільного психолінгвістичного 

експерименту – для дослідження специфіки оцінно-ціннісної складової концепту 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ у сучасній українській мові; метод кількісно-якісного аналізу – 

для здійснення необхідних підрахунків та з’ясування кількісних співвідношень. 

Наукова новизна дисертаційної роботи визначається тим, що в ній уперше: 

– здійснено дослідження концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ на матеріалі чотирьох 

мов у діахронно-синхронному модусі; 

– застосовано комплексний міждисциплінарний підхід до дослідження 

концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ як високоабстрактного морально-ціннісного феномену;  

– з’ясовано місце і значимість даного концепту в системі моральних поглядів 

різних етносів; 

– досліджено особливості вербалізації гіпоконцептів лат. VIRTUS, 

фр. VERTU, англ. VIRTUE, та укр. ДОБРОЧЕСНІСТЬ/ЧЕСНОТА; 

– здійснено фреймове моделювання структури концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ; 

– окреслено особливості семантичної кореляції гіпоконцептів VIRTUS, 

VERTU та VIRTUE, зокрема, доведено наявність спільного поняттєвого базису 

латинської генези у формуванні гіпоконцептів  VERTU і VIRTUE; 

– виявлено універсальні та етноспецифічні риси морально-ціннісної 

концептуалізації у фокусних лінгвокультурах. 

На захист виносяться такі положення: 

–  гіперконцепт ДОБРОЧЕСНІСТЬ має універсальний характер як константа 

культури, що репрезентована у свідомості мовців усіх європейських лінгвокультур;  

– належить до абстрактних філософських категорій, причетних до 

виформовування морального світогляду того чи того етносу; 
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– демонструє ретроспективний характер і тенденцію до поступового 

зникнення з національно-мовних картин світу; 

– з огляду на високий ступінь абстрактності семантики, концепт 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ розглядається як гіперконцепт, що отримує свої етноспецифічні 

іпостасі у вигляді гіпоконцептів VERTU, VIRTUE, ДОБРОЧЕСНІСТЬ/ЧЕСНОТА у 

французькій, англійській та українській лінгвокультурах; 

– семантичний розвиток гіперконцепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ детермінується, з 

одного боку, розвитком морально-філософських концепцій, а з іншого, хоча й 

меншою мірою, наївними уявленнями носіїв різних лінгвокультур про те, яким має 

бути життя людини;  

– аналіз вербалізації гіпоконцептів VERTU та VIRTUE доводить їх генетичний 

зв’язок із лат. VIRTUS, що підтверджується корелятивністю елементів структурної 

організації фреймів (вершини, субфреймів та слотів); 

– особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ/ЧЕСНОТА в 

українській лінгвокультурі засвідчують його недостатню розробленість в якості 

предмета морально-філософських рефлексій; другорядність даного концепту в 

українській національно-мовній картині світу (далі – НМКС) порівняно з іншими 

телеономним концептами. 

Теоретичне значення дисертаційного дослідження визначається внеском у 

розвиток теорії, методології і практики лінгвокультурології, лінгвоконцептології та 

лінгвоаксіології; розбудовою поняття морально-ціннісної концептуалізації 

дійсності; розробленням нових підходів  і методів аналізу телеономних концептів. 

Практичне значення дисертаційної роботи визначається можливістю 

використання матеріалів дослідження при викладанні курсів і спецкурсів на кшталт 

«Лінгвокультурологічні виміри європейських мов», «Етико-телеономні концепти у 

лінгвістичному висвітленні», «Лінгвоаксіологічні виміри культур», а також у рамках 

таких дисциплін, як лінгвокраїнознавство, зіставне мовознавство, філософія, етика.   

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним науковим 

дослідженням. Результати дослідження, викладені в дисертації, отримані 

безпосередньо автором і висвітлені у п’яти одноосібних наукових публікаціях. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної праці були обговорені на засіданні кафедри загального мовознавства 

та класичної філології (29 жовтня 2015 р.), а також апробовані на 6 наукових 

конференціях: Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених 

«Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних 

студій» (Київ, 11 квітня 2013 р.), Міжнародній науковій конференції  «Етнознакові 

функції культури: мова, література, фольклор» (Київ, 17 жовтня 2013 р.); Наукових 

читаннях «Античний світ і сучасність» (Київ, 10 квітня 2014 р.); Міжнародній 

науковій конференції «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми» (Київ, 9 

жовтня 2014 р.); Всеукраїнській міжвузівській науково-практичній конференції 

«Мова. Культура. Комунікація: нові парадигми дослідження» (Рівне, 16-17 жовтня 

2014 р.), Всеукраїнських наукових читаннях за участі молодих учених «Дух нового 

часу у дзеркалі слова і тексту» (Київ,  8-10 квітня 2015 р.). 
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Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

викладено в п’ятьох одноосібних публікаціях у фахових виданнях, затверджених 

МОН України, а також в одній статті у міжнародному періодичному виданні. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

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

використаної літератури та додатків. Повний обсяг дисертації становить 247 

сторінок, з яких 217 займає основний текст. Список використаної літератури 

нараховує 258 позицій. Додатки містять 5 схем. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ 

 

У вступі обґрунтовується вибір теми дослідження; її актуальність; 

формулюється мета і завдання дослідження; окреслюється його об’єкт і предмет; 

визначається методологічна основа та методи дослідження; розкривається наукова 

новизна, теоретичне та практичне значення отриманих результатів; надається 

інформація про апробацію та публікації за темою дисертації. 

Перший розділ «Теоретико-методологічні основи дослідження концепту 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ» присвячено аналізу основних характеристик новітньої 

антропоцентричної парадигми у гуманітарних науках. Висвітлюються питання, що 

стосуються впливу антропоцентризму на розвиток сучасної мовознавчої науки, 

основні відмінності між антропоцентричною і структурно-семантичною 

парадигмами науково-лінгвістичного знання; з’ясовується модус співвіднесеності 

понять «картина світу», «мовна картина світу», «національно-мовна картина світу»; 

«наукова картина світу»; досліджується становлення та формування наукового 

поняття про концепт; окреслюються дистинктивні риси концепту та його 

онтологічні характеристики як об’єкта лінгвокогнітологічних студій; представлені 

різні погляди на структуру концепту; здійснений порівняльний аналіз 

лінгвокультурологічного та лінгвокогнітивного підходу до вивчення концептів; 

висвітлюються основні методи дослідження концептів (особливу увагу приділено 

фрейму як поняттю та інструменту сучасних лінгвокогнітивно орієнтованих 

досліджень, його кореляціям з іншими когнітивними структурами, зокрема 

концептом); розглянуто типологію концептів, а також типологічну віднесеність 

гіперконцепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ. 

Антропоцентризм в якості методологічного фундаменту сучасної лінгвістики 

спонукає науковців до вивчення глибинних ментально-когнітивних процесів 

пізнання людиною навколишнього світу. Лінгвокультурологічні студії як потужна 

ділянка антропоцентричних досліджень спираються на розуміння культури як 

особливого простору буття людини, котрий знаходить своє найповніше втілення в 

мові.  

Для нашого дослідження релевантним є ціннісний підхід до розуміння 

сутності культури, сформульований філософами баденської школи (В. Віндельбанд, 

Г. Ріккерт). Згідно цього підходу, всі явища культури мають ціннісне наповнення, 

тобто втілюють ідеал, значимий для всіх представників культури.  
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Цінність виступає з’єднувальною ланкою між культурою та мовою, оскільки 

лише аксіологічно значимі аспекти культури здобувають маніфестації в мові. 

Дослідження НМКС передбачає аналіз культурно значимих феноменів, що 

репрезентують її специфіку, − «омовлених» концептів. Концепт як складова 

культури накопичує в собі культурну інформацію і є ключем до її осмислення. 

Підходи до усвідомлення структури концепту та шляхи її опису різняться залежно 

від розуміння сутності самого концепту та його типологічних характеристик. 

Фреймове моделювання постає особливим когнітивним модусом дослідження, за 

допомогою якого уможливлюється представлення у сконцентрованому вигляді 

значного об’єму ієрархічно упорядкованої інформації про певну ситуацію або явище 

дійсності. Важливо, що фрейм не тотожний концепту, а є такою концептуальною 

структурою, яка забезпечує розгортання як його ядерної, так і периферійної 

семантики. З огляду на специфічні риси концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ як морального 

феномену високого ступеню абстрактності ми вважаємо за доцільне кваліфікувати 

його в якості складової концептуального поля «Духовне життя людства», котре 

може бути представленим у такому ієрархічно впорядкованому вигляді: 

макроконцепт МОРАЛЬ → гіперконцепт ДОБРОЧЕСНІСТЬ → гіпоконцепти 

VIRTUS, VERTU, VIRTUE, ДОБРОЧЕСНІСТЬ/ЧЕСНОТА. 

Другий розділ «Історія становлення та формування концепту 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ як лінгвокультурного феномену» присвячено аналізу 

особливостей розвитку морально-філософської категорії доброчесності від 

античності до епохи Просвітництва, а також окреслено специфіку концепту 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ як об’єкта лінгвокультурологічного дослідження. Для ранньої 

античної філософії характерним було натуралістичне спрямування всіх 

філософських міркувань. Суто моральні рефлексії  знайшли своє втілення в 

концепції «a̓ρετη,» – понятті, що вербально втілювало ідею доброчесності 

специфічно грецького античного зразка. Першопочатково «a̓ρετη,» слугувало 

мірилом достоїнства неживих предметів, а з часом, внаслідок абстрагування 

семантики, цей номен почав використовуватися на позначення чесноти людини 

(Демокріт, Сократ, Платон, Аристотель). Визначальний вплив на еволюцію 

осмислення доброчесності на західноєвропейських теренах справила моральна 

доктрина давньоримських стоїків, завдяки якій доброчесність (virtus) була піднесена 

до небувалих духовних висот. Стоїчна мораль відображала нагальну потребу у 

створенні та обґрунтуванні специфічно римської морально-світоглядної системи, що 

сприяло становленню концепту VIRTUS на римському ґрунті як органічного 

втілення ментальності римлян. Поява християнства ознаменувала новий етап в 

аксіологічній еволюції ідеї доброчесності. Християнські мислителі доброчесність 

розуміли як фундаментальну моральну категорію у рамках християнської етики 

чеснот.  

Перехід від Середньовіччя до Відродження був ознаменований стрімким 

розвитком суспільно-економічного життя, внаслідок чого відбувалася втрата 

католицькою церквою свого колишнього авторитету. Це призвело до паралельного 

осмислення моральних категорій у церковній та світській площинах. Зростання 



7 
 

авторитету наукового пізнання на противагу церковним догматам дало поштовх до 

створення оригінальних світських моральних концепцій, які суттєво збагатили 

надбання моральної філософії. 

У ІІІ розділі «Семантичний простір концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ та 

етноспецифічні риси його вербалізації в латинській, французькій, англійській 

та українській лінгвокультурах» здійснено аналіз омовленого гіперконцепту 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ в обраних лінгвокультурах за допомогою фреймо-слотового 

моделювання його структури. Онтологічна специфіка гіперконцепту 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ як феномену високого ступеню абстрактності, котрий 

вербалізується здебільшого за рахунок розгортання полісемії імен гіпоконцептів, 

зумовлює необхідність застосування методу фреймового моделювання. Наповнення 

кожної із фреймових структур здійснювалося за допомогою методу компонентного 

аналізу, що призвело до виокремлення лексико-семантичних груп першого порядку 

(вершина фрейму), котрі становлять ядерну складову концепту, а також лексико-

семантичних груп другого порядку, члени яких виступають вербалізаторами 

периферійної семантики концепту на рівні субфреймів і слотів. 

З огляду на специфіку маніфестації VIRTUS у латинській мові, моделювання 

структури гіпоконцепту здійснювалося як через фреймове моделювання, так і за 

допомогою концептуальних метафор у дусі ідей Дж. Лакоффа і Д. Джонсона. Було 

виокремлено ядерну зону концепту, яка збігається з вершиною фрейму VIRTUS 

«Мужність, стійкість, військова доблесть; достоїнство, моральна цінність, 

доброчесність», а також субфрейм 1 «Чесноти римського громадянина», слот 1.1. 

«Громадянські чесноти римлянина», слот 1.2. «Взаємостосунки громадян Риму», 

слот 1.3. «Наслідки правильного виконання обов’язків»; субфрейм 2 «Категорія 

християнської моралі».  

Специфіка мовної об’єктивації гіпоконцепту VIRTUS полягає в обмеженості 

синонімічних парадигматичних стосунків між його вербалізаторами та високим 

рівнем розвитку епідигматичних парадигматичних відносин у межах семантики 

номена virtus. Найбільш релевантними для опису ядерної зони концепту також 

виступають гіперонімо-гіпонімічні, гіпонімо-гіперонімічні та антонімічні 

контекстуально зумовлені відношення лексем. 

Гіперонімо-гіпонімічні відношення (virtus як гіперонім стосовно інших 

понять): Virtus → honestum (моральне); Virtus → rectum (правильне); Virtus → decus 

(пристойне); Virtus →bene vivendum (щасливе життя); Virtus → beate vivendum 

(блаженне, благочестиве життя); Virtus → summum bonum (найвище благо); Virtus 

→ fortiter vivere (жити сміливо); Virtus→ magno animo (vivere) (досл. жити великим 

духом).  

Гіпонімо-гіперонімічні відношення (супокладеність virtus абстрактним 

метафізичним категоріям):Vis divina mentis (божественна сила душі) → virtus 

(доброчесність); Natura (природа) → virtus; Ratio (розум) → virtus; Actio (діяльність, 

дія) → virtus. Серед антонімічних контекстуально зумовлених відношень 

виокремлені такі: Virtus ↔ dolor (страждання, горе); Virtus ↔ voluptas (задоволення, 

чуттєва насолода); Virtus ↔ vitium (моральна вада, порок).  
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У філософському дискурсі VIRTUS супокладається низці моральних понять 

нижчого ієрархічного стаутсу: prudentia (поміркованість); temperantia (стриманість, 

самообмеження); iustitia (справедливість, благочестя); gloria (слава); felicitas (щастя, 

благополуччя); gaudium perpetuum (вічна радість); bonum (добро, благо).  

Лексичне наповнення вершини фрейму «Мужність, стійкість, військова 

доблесть; достоїнство, моральна цінність, доброчесність» представлено 

усталеними високочастотними словосполуками з компонентом virtus, у яких 

увиразнюється зв’язок ідеї virtus з культом предків: virtus maiorum – доблесть 

предків; virtus antiqua– старовинна доблесть; virtus avita – древня доблесть; virtus 

paterna – батьківська доблесть; vetus Romana virtus – древня римська доблесть. 

 Субфрейм 1 «Чесноти римського громадянина» містить інформацію щодо 

характеристик-чеснот римлянина: modestia (стриманість, скромність); moderatio 

(врівноваженість, самообмеження); temperantia (стриманість, самовладання); 

fortitudо (сміливість, доблесть); prudentia (розсудливість, розважливість); liberalitas 

(доброта, щедрість, спосіб мислення і дій, належний вільному громадянину); 

constantia (стійкість, незворушність); dignitas (гідність, благородство); frugalitas 

(помірність, розсудливість); aequitas (доброзичливість, спокій); verecundia 

(сором’язливість, скромність). В усіх наведених лексемах широко актуалізується 

сема «позитивна риса характеру римського громадянина як наслідок свідомого 

самообмеження, самоконтролю та самовдосконалення».  

Слот 1.1. «Громадянські чесноти римлянина» містить інформацію про 

уявлення римлян щодо громадянських обов’язків і модусу організації соціальної 

поведінки. До них належать поняття, сформовані на стику релігії, моралі та 

правових відносин, котрі, як правило, мають не лише морально-світоглядне, а й 

релігійне або юридичне забарвлення. І саме ці чесноти визначають належне 

виконання зобов’язань, покладених на римлян релігією та суспільними 

інституціями: iustitia (справедливість, правосуддя); pietas (набожність, благочестя); 

fides rerum et contractarum (вірність у справах і зобов’язаннях); officium (обов’язок, 

зобов’язання); honestas (честь, достоїнство, благопристойність); honos (честь, 

почесть, слава).  

Слот 1.2. «Взаємостосунки громадян Риму» деталізує фреймову семантику 

VIRTUS у ракурсі кооперації та взаємовідносин римлян як громадян. До 

вербалізованих характеристик, котрі детермінують ефективну та суспільно корисну 

взаємодію індивідів у межах соціуму, належать: amicitia (дружба, симпатія); 

beneficientia (благодійність, доброта); benignitas (ласкавість, прихильність, 

щедрість); concordia (згода, злагода, гармонія). На перетині цих двох слотів 

перебуває специфічно римське поняття, яке увиразнює зв’язок індивіда із усталеною 

системою моральних норм, – поняття vir bonus – хороший (достойний) муж. Як 

особисте процвітання індивіда, так і суспільне благо, були пов’язані з virtus. Тому 

vir bonus втілює ідеал мужа-громадянина, чиї чесноти відповідають усім традиціям і 

нормам поведінки римських громадян.  
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Слот 1.3. «Наслідки правильного виконання обов’язків» відображає 

ідеалізовані уявлення римлян про результати суспільно ефективного виконання 

громадянських обов’язків, які згодом перетворилися на складні категорії 

філософського морально-естетичного пізнання світу: honestum (висока моральність, 

доброчесність); modum (міра, помірність); ordo (порядок, співмірність); decus 

(моральна краса, доброчесність); salus communis (загальне благополуччя); mores 

boni (хороші звичаї).  

Субфрейм 2 «Категорія християнської моралі» містить інформацію щодо 

семантичного розвитку virtus як поняття християнської моралі. Virtus, безумовна 

моральна цінність античного Риму, в християнстві отримує нові смислові виміри – 

як «божественна сила», «міць», «диво». У християнському дискурсі virtus набуває 

поширення у значенні «жіноча цнота», на відміну від античної virtus як пріоритетно 

чоловічої чесноти.  

Визначальною рисою семантики virtus є те, що основні аспекти значення 

virtus-доблесті і virtus-доброчесності співіснували у текстах одного періоду, і часто 

virtus вживалася в одного й того ж автора в обох цих значеннях. Таким чином, 

VIRTUS відображає специфічну рису ментальності римлян, котра полягає в 

наскрізному прагматизмі та раціональній виваженості поведінки. Засвідчуючи 

своєю семантикою віддаленість від емоційної, афективної сфери, VIRTUS імплікує 

свідоме спрямування індивіда до доброчесної поведінки, при цьому значущим 

компонентом семантики концепту VIRTUS виступає сема «діяльність, активність», 

«активне перетворення дійсності», що також можна вважати етноспецифічною 

рисою ментальності римлян
1
.  

Для мовної реалізації гіпоконцепту VERTU як іпостасі гіперконцепту 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ у французькій лінгвокультурі характерною є відсутність 

системного функціонування номена vertu у форматі гіперонімо-гіпонімічних 

відношень, на відміну від латинської virtus.  

Структура гіпоконцепту VERTU при фреймовому моделюванні набуває такого 

вигляду: вершина фрейму «Моральна цінність, успадкована від попередньої етико-

філософської та релігійної традиції, позитивно заангажовані абстрактні поняття»; 

субфрейм 1 «Достоїнство, сила, міць, позитивна риса характеру»; слот 1.1. (en vertu 

de); cлот 1.2. (virtuose); Субфрейм 2 «Лицемірна соціальна поведінка»; Субфрейм 3 

«Чеснота як класова категорія».  

Ядерна зона VERTU зумовлюється семантикою морально правильної 

поведінки, суспільно схваленої діяльності, яка реалізується семемами vertu на 

кшталт: «доброчесність як суспільно схвалена поведінка», «доброчесність як 

репутація», що надзвичайно яскраво засвідчує мовленнєве функціонування vertu у 

художньому дискурсі.  

                                                           
1
Саме ця когнітивна складова у подальшому була розвинута в семантичному обширі гіпоконцептів VERTU та 

VIRTUE. 
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На перетині з семантикою vertu як поведінки постає семантика vertu як 

«гендерно заангажованого поняття». На противагу наскрізній «вірильності», 

маскулінному наповненню лексичної семантики лат. virtus, французька vertu у своїх 

гендерно орієнтованих конотаціях демонструє два основні напрямки значеннєвого 

розвитку: «жіноча цнота» і «статева стриманість, цнотливість». Як засвідчує аналіз 

філософських та художніх текстів, таке семантичне наповнення vertu домінує.  

Водночас характерною є двоплановість аксіологічного розуміння vertu: з 

одного боку, vertu як цнота, порядність, розважливість жінки розцінюється як 

безперечна позитивна риса, а з іншого, – vertu як «цнотливість», «порядність» жінки 

набуває зниженої оцінності, оскільки vertu-цнота протистоїть, чинить перешкоди 

коханню та емоційним поривам: Vertu↔amour (кохання), Vertu↔sentiments 

(почуття). Вершина фрейму VERTU містить також інформацію про сукупність 

християнських чеснот.  

На основі аналізу словникових даних і релевантних художніх контекстів нами 

було виокремлено такі релігійно заангажовані чесноти: la foi (віра); l'espoir (надія); 

la charité (любов); l'honnêteté (чесність); la loyauté (вірність); la tolérance 

(терпимість); la compassion (співчуття); la gentillesse (доброзичливість); la 

modération (помірність); la générosité (щедрість); la clémence (милосердя); la 

chasteté (цнотливість); la bienséance (благопристойність); l’humilité (смирення, 

покірність); la patience (терпіння), la résignation (покірність долі, смирення); la 

continence (стриманість). 

VERTU займає одну з ключових позицій у системі категорій християнського, 

зокрема, католицького богослов’я, і є причетним до фундаментального поділу 

чеснот на три теологічні: les trois vertus Theologales, якими є віра, надія і любов, і на 

чотири головні: les quatre vertus cardinales, якими виступають prudence, justice, 

force, tempérance (modération) – розважливість, справедливість, сила, стриманість 

(поміркованість).  

До вершини фрейму належать також стійкі метафоризовані меліоративно 

конотовані словосполучення з компонентом vertu: vertu sublime – велична 

(піднесена) чеснота, vertu rare– рідкісна чеснота, vertu éminente – видатна чеснота, 

vertu heroique– героїчна чеснота, vertu solide – тверда (непорушна) чеснота; vertu 

esprouvée– перевірена чеснота, des semences de vertu – насіння чесноти, la vertu pure 

– чиста доброчесність, miroir de vertu – дзеркало доброчесності, temple à la vertu 

auguste – храм священної чесноти (про певну особу). Семи «достоїнство», 

«вартісність», «сила», трактуються нами як семантичні домінанти гіпоконцепту 

VERTU. 

Вже за Середньовіччя у семантиці vertu актуалізуються категоріальні семи 

«сила», «могутність», «властивість істот та предметів», на противагу античній 

латинській virtus, для якої вони були потенційними: у середньовічному медичному 

дискурсі засвідчена докладна класифікація типів vertu: vertu animale (психічна 

здатність); vertu naturelle (природна здатність, що керує функціями живлення, 

травлення і росту); vertu vitale (життєва здатність), тощо (Субфрейм 1 

«Достоїнство, сила, міць, позитивна риса характеру»).  
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Те, що для французького VERTU саме значення «сила», «могутність» було 

визначальним, доводить факт граматикалізації субстантива vertu у французькій мові: 

en vertu de – прийменник зі значенням «в силу»,«через», який, виникши за часів 

середньовіччя, і в наш час демонструє високу граматичну активність: за нашими 

підрахунками, близько 80-90% слововживань лексеми vertu, зафіксованих у корпусі 

французької мови, припадають саме на цю одиницю (Слот 1.1.). 

 З-поміж усіх лексем, похідних від vertu, на особливу увагу заслуговує virtuose 

– «віртуозний, віртуоз», внутрішня форма якого демонструє виразний 

етимологічний зв’язок із лат. virtus, проте ця лексема була запозичена в українську і 

російську не через латинську, а через французьку мову (Слот 1.2.).  

Аналіз текстових маніфестацій лексеми vertu засвідчує наявність семеми 

«нещира, вдавана чеснота», яку ми вважаємо зумовленою ядерною семантикою 

соціальної поведінки і яка є гендерно заангажованою (субфрейм 2 «Лицемірна 

соціальна поведінка»).  

Актуалізації vertu у текстах французької художньої літератури ХІХ-го століття 

свідчать про те, що віра в доброчесність як ідеал життя людини поступово 

втрачається, а сама vertu-доброчесність знецінюється. Зміна старих світоглядних 

орієнтирів, сформованих ще за часів середньовічного феодалізму, суттєва втрата 

позицій релігії у житті суспільства після Великої французької революції (1789-1799) 

створюють особливий конструкт світської моралі – буржуазні чесноти.  

Аналіз словникових даних засвідчує появу в І-ій пол. ХІХ ст. стійких виразів, 

котрі слугують для диференціації різних типів чеснот: vertus guerrières (військові 

чесноти); vertus civiles (громадянські чесноти); vertus privées (особисті, приватні 

чесноти); vertus publiques (публічні, державні чесноти); vertus domestiques (домашні 

чесноти); vertu stoïque (стоїчна чеснота) (Субфрейм 3 «Чеснота як класова 

категорія»). 

Вербалізація гіпоконцепту VERTU у текстах французької художньої 

літератури ХІХ ст. демонструє трансформацію вихідної позитивно забарвленої 

семантики цього концепту, зниження його меліоративності та духовного потенціалу. 

Вважаємо, що з-поміж можливих соціально-історичних причин такої семантичної 

зміни може розглядатися «поворот», у термінах Д. Вонга, від чесното-орієнтованої 

моралі (virtue-centered morality) до право-орієнтованої моралі (rights-centered 

morality), характерної для всіх західноєвропейських демократичних суспільств. 

У структурі фрейму  англійського гіпоконцепту VIRTUE наявні такі 

елементи: вершина «Моральна цінність, успадкована від попередньої етико-

філософської та релігійної традиції, позитивно заангажовані абстрактні 

поняття»: temperance (помірність, тверезість); gratitude (вдячність); patience 

(витримка, терплячість); clemency (акт милосердя, м’якість); humanity (людяність); 

goodness (доброта, доброчесність); compassion (співчуття); fortitude (сила духу, 

стійкість), modesty (скромність, невибагливість); honesty (чесність); Christian 

fortitude (християнська стійкість).  
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Ядерна семантика концепту (вершина фрейму) VIRTUE в англійській 

лінгвокультурі, досліджена на основі філософських творів Д. Юма та А. Сміта, може 

бути представлена такими базовими кореляціями: Moral feeling (моральне 

почуття) → virtue (доброчесність); Pleasure↔virtue; sympathy (співчуття; 

симпатія) → moral sentiment (моральне почуття) → distinguishing of virtue and 

vice (розрізнення доброчесності і пороку); virtue → pride (гордість), love (любов). 

 Суттєвою щодо розуміння філософського розуміння VIRTUE є семантика 

морально правильної дії чи риси, що осмислюється як така внаслідок її впливу на 

розумове судження за посередництвом афекту задоволення (схвалення): Virtue = 

moral rectitude (морально правильне)→pleasure (задоволення)→decisions 

concerning moral rectitude (висновки щодо морально правильного)=perception in 

mind (перцепція в розумі).  
Подальше моделювання дозволило виокремити такі структурні компоненти: 

Субфрейм 1 «Позитивні морально заангажовані риси характеру британця»: 

self-government (самоконтроль); moderation (витримка, поміркованість); self-esteem 

(самоповага); good and benevolent character (хороший і доброзичливий характер); 

wisdom and good-sense (мудрість і здоровий глузд); composure (самовладання); 

purity (чистота, непорочність); pureness (непорочність, незаплямованість); lack of 

corruption (відсутність розбещеності, зіпсованості); blamelessness (бездоганність, 

невинність); rectitude (чесність, правдивість); righteousness (праведність, 

справедливість); uprightness (чесність); honesty (чесність); сalm, calmness (спокій); 

virtuousness (доброчесність), ethicalness (етичність); wisdom and good sense 

(мудрість і здоровий глузд); wit and eloquence (дотепність і красномовність); 

integrity (цілісність характеру, доброчесність); аccuracy (акуратність, ретельність); 

candour (чистота); refinement (витонченість); understanding (здоровий глузд).  

Слот 1.1. «Громадянські чесноти підданого Британської імперії»: 

irreproachableness (бездоганність); good repute (хороша репутація); probity 

(чесність); propriety (пристойність, виконання норм поведінки і моралі); 

respectability (респектабельність); incorruptibility (непідкупність); upstandingness 

(стійкість, витривалість); public-spirited (adj.) (чеснота, що полягає в прагненні бути 

суспільно корисним).  

Промовистою є й наявність численних вербалізацій, що детермінують 

доброчесність як благородство, знатність, аристократичність поведінки, думок і 

почуттів: honourability (благородство, шанованість); honour (честь, слава); 

allegiance (вірність, вірнопідданство). Слот 1.2.«Суспільно корисні чесноти, які 

покращують взаємодію між індивідами»: sympathy (взаєморозуміння, 

прихильність, співчуття); beneficence (благодіяння, добродійність, милосердя); 

charity (добродійність, доброчинність); generosity (великодушність, шляхетність, 

щедрість); politeness (ввічливість); equanimity (самовладання, холоднокровність); 

discretion (вихованість, обережність); friendship(дружелюбність); liberality (широта 

поглядів, щедрість); decency (благопристойність, пристойність); forbearance 

(терпимість, стриманість, поблажливість); philanthropy (філантропія); gentleness 

(доброта).  

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/purity#purity__5
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/pure#pure__19
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/blameless#blameless__9
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/rectitude#rectitude__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/righteousness#righteousness__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/uprightness#uprightness__5
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/honesty#honesty__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/virtuous#virtuous__12
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/probity#probity__4
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/respectability#respectability__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/incorruptible#incorruptible__8
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/honourability#honourability__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/honour#honour__8
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Важливою дистинктивною рисою семантики VIRTUE є щільний зв’язок з 

ідеєю громадянського обов’язку. Англійська virtue осмислюється як насамперед 

соціально детермінована чеснота, орієнтована на користь суспільства: social virtue  – 

громадська, суспільна чеснота. Реалізуючись у значенні доброчесності, процвітання, 

добробуту вищого класу, номен virtue тим самим актуалізує сему «достоїнство», 

«благородство» як характеристику представників вищих прошарків суспільства, 

виступає одним із тих понять, котрі обґрунтовують їх право на займані суспільні 

позиції: слот 1.3. «Класові чесноти»: nobility (знатність), nobility of soul/spirit 

(благородство душі/духу); nobleness (благородство, великодушність, знатність); 

dignity (гідність, достоїнство); honourableness (благородство, великодушність). 

Слот 1.4. «Чесноти, що забезпечують матеріальне процвітання»: frugality 

(економність, ощадливість); industry (працьовитість); perseverance (наполегливість, 

завзяття, стійкість); economy (економність, ощадливість).  

Субфрейм 2 «Жіноча доброчесність»: meekness (лагідність, незлобивість, 

покірність); contentment (вдоволеність, задоволення); virtuous lady (доброчесна 

леді); female virtue (жіноча доброчесність); complaisance (ввічливість, люб’язність, 

прислужливість); affability (добродушність, люб’язність); female courage (жіноча 

мужність); humbleness (скромність, непоказність); easiness (простота). 

Функціонування virtue у значенні цноти в англійськомовних художніх текстах 

демонструє більшу кількість позитивних конотацій порівняно з французькими. 

Цнота як поняття, асоційоване з жіночою гідністю, достоїнством жінки постало у 

рамках вікторіанської моралі, яка чітко й строго регламентувала її поведінку.  

Субфрейм 3 «Виважена і водночас активна поведінка»: activity – 

активність, діяльнісність, resolution – рішучість, твердість, vigilance – пильність, 

application – ретельність, старанність, assiduity – ретельність, старанність, enterprise 

– діловитість, dexterity – моторність, тямущість, spirit of industry – дух 

підприємництва, завзятості.  

Специфіка осмислення доброчесності в українській лінгвокультурі пов’язана  

насамперед з нерозробленістю філософської концепції доброчесності в українській 

лінгвокультурі (особливо порівняно з давньоримською та англійською 

лінгвокультурами), що зумовило незначне мовне покриття цього концепту. 

Конструювання семантики ядра концепту (вершини фрейму) «Духовна і тілесна 

чистота» відбувалося на основі аналізу морально-дидактичних творів «Слово про 

Закон і Благодать» Іларіона Київського, «Повчання…» Володимира Мономаха. 

Доброчесність як іпостась моралі у давньоруському релігійно-дидактичному 

дискурсі постає у таких семантичних вимірах: суворе обмеження афективної сфери, 

прагнення до самовдосконалення, здійснення справ милосердя, збереження 

душевної і тілесної чистоти, прагнення до істини.  

Відтак, до ядерної зони концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ потрапляють такі 

моральні чесноти: доброта, чесність, милосердя, поміркованість, працелюбність, 

любов до істини і правди, самоконтроль, справедливість, смирення, відчуття 

страху Божого, милосердя, боротьба з пристрастями та всілякими 

надмірностями, чистота душевна і тілесна, релігійне благочестя.  

http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/nobility#nobility__3
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/noble#noble__18
http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/honourable#honourable__11
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Слід зазначити, що чесність у традиційній українській культурі постає однією 

з основних характеристик особи та спільноти людей, визначаючи моральну цінність, 

гідність людини. Категорія чесності набуває надзвичайно високого релігійного 

осмислення, вживаючись у якості синоніма святості (Чесний Хрест, чесні отці). 

Прикметним є широке розгортання синонімії у парадигмі понять доброчесності, 

чесноти, моральності; добропристойності, добропорядності. Специфічною ознакою 

морально-ціннісної концептуалізації дійсності в українській лінгвокультурі є 

своєрідне осмислення сутності пороку. На відміну від латинської, французької та 

англійської мов в українській категоризація пороку демонструє пом’якшення 

негативної оцінності. Багато словників узагалі не фіксують лексему порок. 

Очевидно, що для української лінгвокультури поняття пороку не було настільки 

значимим, як гріх, саме тому порок здебільшого осмислюється не в духовному, а 

радше матеріальному вимірі, реалізуючи у своїй семантиці значення «вада, 

недолік».  

Інформативне наповнення субфрейму «Жіноча цнотливість» засвідчує, що 

поняття цнотливості в українській НМКС набуває надзвичайного морального 

піднесення, виходячи за рамки семантики «тілесна чистота», «невинність, 

незайманість», «порядна поведінка у статевій сфері». Специфічною рисою 

моральної концептуалізації суто українського зразка є ототожнення моралі і 

цнотливості. У межах української літератури цнотливість – це не тільки гендерно 

заангажоване поняття, а й високе достоїнство, чистота і порядність людини, які 

заслуговують на соціальне схвалення. 

З метою детальнішого змалювання загальних обрисів концептуалізації 

доброчесності в сучасній українській лінгвокультурі було проведено 

психолінгвістичний експеримент, у ході якого учасники мали оцінити за поданою 

шкалою  лексеми на позначення чеснот згідно з їх уявленнями про них. В якості 

слів-стимулів було обрано такі: вірність, приязність, милосердя, самовідданість, 

здоровий глузд, стриманість, цнотливість, великодушність, чуйність, гідність, 

щирість та ін. Учасниками експерименту були студенти Інституту філології КНУ 

імені Тараса Шевченка віком від 17 до 20 років: 49 студентів І курсу (з них: 48 

дівчат, 1 хлопець); 65 студентів IV курсу (з них: 63 дівчини, 2 хлопця). Результати 

експерименту стали підтвердженням нашої вихідної гіпотези стосовно того, що в 

сучасному світі моральні константи демонструють стрімке зниження своєї 

позитивної аксіологічності, панує аномія, відбувається руйнація усталених духовних 

орієнтирів. Проте для остаточних висновків щодо нівелювання моральних констант 

у сучасному суспільстві необхідні подальші наукові розвідки. 

Моральні міркування Григорія Сковороди є надзвичайно цінними завдяки 

специфічному імені гіпоконцепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ/ЧЕСНОТА – лат. virtus, яким 

він послуговується у своїх творах. Це свідчить, по-перше, про тяглість європейської 

морально-філософської традиції в Україні, продовжувачем якої став Григорій 

Сковорода, а по-друге, – про надзвичайно стійку смислову домінанту virtus, 

сформовану в римській античності.  
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На основі аналізу творів Г. Сковороди нами було змодельовано фрейм 

гіпоконцепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ/ЧЕСНОТА такого характеру: Вершина: 

«Доброчесність як найвищий ціннісний вимір життя людини, який дарується з 

Божої ласки»; Субфрейм 1: «Приборкання пристрастей, обмеження плотських 

поривів, готовність до самопожертви заради віри»; Субфрейм 2: «Загартування 

душі в протистоянні спокусам». Вплив попередньої моральної традиції 

простежується в конотаціях доброчесності як найвищої моральної характеристики 

людини, причому лексема добронравіе, на думку дослідників, у концепції філософа 

є еквівалентом гр. aρετή й лат. virtus. В ієрархії чеснот Сковороди чільне місце 

належить непорочності, цнотливості (castitas), – чесноти, що в українській 

лінгвокультурі котувалася дуже високо.  

 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Винятковий статус концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ як світоглядно 

заангажованого ядра моралі визначає його причетність до виформовування 

позитивно конотованого вектору взаємодії людини і суспільства, котрий окреслює 

основні норми суспільної взаємодії, категоризує суспільно адекватну поведінку 

індивіда, задає константи ставлення соціуму до тих чи тих вчинків громадян. У 

системі моралі, характерної для певної лінгвокультури, доброчесність постає через 

комплекс аксіологічних установок та пріоритетів. 

2. Ідея доброчесності, сформована за часів античності, виявилася потужним 

світоглядним орієнтиром у просторі європейських культур, визначаючи аксіологічні 

пріоритети суспільства через ієрархію моральних чеснот. Це підтверджується 

стійкістю вербалізацій концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ упродовж століть. Проте поява 

нових соціокультурних реалій суттєво впливала на негативну трансформацію ідеї 

доброчесного життя, що призводило до поступового зникнення концепту 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ із національно-мовних картин світу. 

3. Зіставний аналіз вербалізацій гіперконцепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у 

французькій та англійській лінгвокультурах демонструє наскрізний зв’язок лат. 

VIRTUS з фр. VERTU та англ. VIRTUE, що підтверджує перетин семантики цих 

гіпоконцептів при фреймовому моделюванні. Це є свідченням універсальних для 

європейських лінгвокультур рис морально-ціннісної концептуалізації, сформованих 

за часів римської античності, а в подальшому розвинених у християнському 

світоглядному просторі. Спільною ознакою концептуалізації доброчесності в 

латинській, французькій і англійській мовах є широка актуалізація значення 

доброчесності як правильної поведінки (ядерна семантика VIRTUS, субфрейм 2 

VERTU; субфрейм 3 VIRTUE). Спільною рисою модельованих концептів у 

зазначених лінгвокультурах є кодифікація в якості моральної чесноти понять і норм, 

що слугують суспільній користі (це репрезентують такі фреймові структури: для 

VIRTUS – ядро, субфрейм 1; слот 1.1, слот 2.1; слот 3.1 – для VERTU, слот 1.1; слот 

2.1 – для VIRTUE).  
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4. Осмислення доброчесності як гендерно заангажованого поняття зазнало 

суттєвої трансформації: від пріоритетно маскулінної семантики мужності, доблесті у 

лат. virtus до розвитку значення «жіноча цнотливість» у фр. VERTU та 

англ.VIRTUE, очевидно, під впливом християнської аретології. 

5. Етноспецифіка кожної з фокусних лінгвокультур простежується у 

структурації і особливостях фреймових елементів, семантика яких засвідчує 

пріоритетні для різних лінгвокультур шляхи розвитку моралі. Так, скепсис та іронія 

у ставленні до доброчесності починають зумовлювати домінанту семантики 

гіпоконцепту VERTU вже з кінця XVII ст. Особливо це стосується іронічних 

конотацій vertu як жіночої цноти. Спільною рисою мовної концептуалізації 

доброчесності у французькій та англійській лінгвокультурах є поява семантики, 

пов’язаної з громадянськими чеснотами, класовими чеснотами, зокрема 

буржуазними, що було наслідком глибинних суспільно-економічних перетворень.  

6. Визначальною особливістю семантики гіпоконцепту VIRTUE в англійській 

лінгвокультурі є пріоритетно позитивний модус його осмислення. В англійській 

моральній філософії VIRTUE постав потужною етичною категорією, будучи 

трактованим як похідна морального почуття (moral sense, moral sentiment), що 

детермінує моральний світогляд індивіда. Англійські чесноти імплікують прагнення 

британців до суспільно схваленої поведінки, гармонійної та ефективної взаємодії з 

оточуючими, свідчать про енергійність, розсудливість, ощадливість, завзяття у 

фінансових справах, стриманість, самоконтроль та прагнення до приборкання 

пристрастей. Розлога семантична репрезентація фрейму VIRTUE дозволяє 

кваліфікувати відому схильність британців до моральних суджень як рису 

національного характеру. 

7. Специфіка осмислення доброчесності в українській лінгвокультурі 

зумовлена недостатньою розробленістю філософської концепції доброчесності в 

українській культурі, що детермінує незначне мовне покриття цього концепту. 

Особливістю концептуалізації доброчесності українською мовною свідомістю є 

редуковане осмислення доброчесності у форматі соціально орієнтованої, 

громадянської чесноти, що зумовлюється відсутністю в Україні державності аж до 

кінця ХХ століття. Мовна реалізація гіпоконцепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ/ЧЕСНОТА в 

українській лінгвокультурі пов’язана з розумінням моралі як прагнення до душевної 

чистоти, спрямованості до добра і чесності.  

Перспектива подальших досліджень визначається тим, що отримані 

результати можуть стати основою для подальших лінгвокогнітивно та 

лінгвокультурологічно орієнтованих розвідок у царині концептів етичної сфери 

людини на матеріалі генетично й типологічно віддалених мов світу, які б були 

спрямовані на дослідження етноспецифіки морально-ціннісної концептуалізації 

дійсності.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Черненко Н. А. Вербалізація концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у європейських 

лінгвокультурах (на матеріалі латинської, французької, англійської та 

української мов). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство. – Інститут філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України. – Київ, 2016. 

Дисертацію присвячено дослідженню вербалізації концепту 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ як універсального морально-ціннісного феномену європейських 

лінгвокультур на матеріалі латинської, французької, англійської та української мов. 

На основі фреймового моделювання концепту здійснено аналіз особливостей мовної 

маніфестації концепту в досліджуваних лінгвокультурах, виявлено їх спільні та 

етноспецифічні риси. Зокрема, проаналізовано кореляції концептів VIRTUS, 
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VERTU, VIRTUE, зумовлені їх генетичним зв’язком з семантикою лат. VIRTUS. 

Продемонстровано особливий модус осмислення поняття доброчесності в 

українській лінгвокультурі, засвідчений певною редукованістю його мовної 

репрезентації.  

Ключові слова: концепт, телеономний концепт, лінгвокультура, морально-

ціннісна концептуалізація дійсності, мораль, світогляд, чеснота, доброчесність, 

цнота, цнотливість. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Черненко Н. А. Вербализация концепта ДОБРОДЕТЕЛЬ в европейских 

лингвокультурах (на материале латинского, французского, английского и 

украинского языков). – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.15 – общее языкознание. – Институт филологии Киевского 

национального университета имени Тараса Шевченко Министерства образования и 

науки Украины. – Киев, 2016. 

Диссертация посвящена исследованию вербализации концепта 

ДОБРОДЕТЕЛЬ как универсального морально-ценностного феномена европейских 

лингвокультур на материале латинского, французского, английского и украинского 

языков. На основе фреймового моделирования концепта осуществлен анализ 

особенностей его языковой манифестации в исследуемых лингвокультурах, 

выявлены их общие и этноспецифические черты. В частности, проанализированы 

корреляции концептов VIRTUS, VERTU, VIRTUE, обусловленные их генетической 

связью с семантикой лат. VIRTUS. Продемонстрирован особый модус осмысления 

понятия добродетели в украинской лингвокультуре, подтверждаемый определенной 

редуцированностью его языковой репрезентации. 

Ключевые слова: концепт, телеономный концепт, лингвокультура, морально-

ценностная концептуализация действительности, мораль, мировоззрение,  

добродетель, целомудрие. 

 

 

SUMMARY 

 

Chernenko N. A. Verbalization of the Concept VIRTUE in European 

languages (based on Latin, French, English and Ukrainian). 

Thesis submitted for the Candidate Degree in Philology in speciality 10.02.15 – 

General Linguistics. – Institute of Philology, Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2016. 

Thesis is focused on the specific character of the concept VIRTUE verbalization in 

Latin, French, English and Ukrainian. The main purpose of the present research is to 

display the semantic development of the VIRTUE concept which is considered to be 

morally, genderly and socially engaged notion on the basis of its frame modeling. We 
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interpret concept as a mental-cognitive phenomenon which serves a kind of mirror for the 

cultural values. Therefore, studying of the concepts is closely connected with studying of 

the cultures.  

The specific character of VIRTUE concept determines the main principles of its 

research as a unique cultural and mental phenomenon. This concept appears to be a part of 

the conceptual field «The spiritual life of mankind». Within the language world model this 

conceptual field might be represented hierarchically in such a way: maсroconcept 

MORALITY → hyperconcept VIRTUE → hypoconcepts VIRTUS, VERTU, VIRTUE, 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ/ЧЕСНОТА. 

The superabstract nature of the studied object determined some special ways of its 

research, modeling and finding out its language verbalization peculiarities. Frame 

modeling of the concept’s semantics was chosen as the main approach to reveal the 

features of its verbalization in the studied languages. Thanks to the hierarchically ordered 

frame structures it became possible to describe and classify means of concepts’ language 

manifestation. Within the frame structures we have identified the top (kernel of the 

concept), subframes and slots. Each of the frame’s structures is represented by lexical 

semantic groups which demonstrate the specific character of VIRTUE concept’s 

verbalization.    
In the thesis it has been presumed that VIRTUE concept is of universal value for 

European cultures because of its teleonomical character, though verbalizations of this 

concept represent the peculiarities of moral conceptualization within different languages 

and cultures.  

The semantics evolution of VIRTUE concept had been influenced by the specific 

for every country cultural, religious and social circumstances. The notion of virtue, which 

came to life in antiquity, became both sophisticated subject of the philosophical 

investigation and powerful moral compass of human’s behaviour within all European 

cultures. For centuries the virtue notion determined axiological dimensions in the society 

through a hierarchy of moral values.  

As a specific moral concept and abstract phenomenon the VIRTUE concept 

develops its semantics mainly due to philosophical reflection on its nature. At the same 

time in its semantic space this concept represents the specific ethnic features of moral 

conceptualization of the reality. The lexical means of the VIRTUE concept verbalization 

are analyzed and systematized by modeling frame structures of VIRTUS, VERTU, 

VIRTUE, ДОБРОЧЕСНІСТЬ/ЧЕСНОТА hypoconcepts.  

These hypoconcepts are considered to be ethnic equivalents of the general VIRTUE 

macroconcept within each of the studied cultures. Comparative analysis enabled us to 

make some conclusions about the ethnic features of VIRTUE understanding within the 

selected cultures. The close semantic genetic connection among Latin VIRTUS, French 

VERTU and English VIRTUE was discovered. Latin concept VIRTUS has become a 

fundamental moral value of ancient Rome society thanks to its great moral value as men 

courage, subsequently this semantics transformed into fundamental moral category of 

virtue; finally VIRTUS became a key concept of Christian morality. 

In diachronic vein we discovered the general tendency for declination of the 

axiological component of the French VERTU in the sense of person’s right behavior. The 

English concept VIRTUE in its semantic manifestations implies understanding of virtue as 
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the ideal of moral life, devotion of the person for the active, socially significant behavior, 

effective cooperation with other citizens within the society. This semantics is common for 

VIRTUE conceptualization in Latin, French and English and could be called “morally 

right behavior, socially approved conduct”. In general, all studied cultures show that the 

VIRTUE concept develops its semantics in a few different but at the same time linked 

ways: as socially and genderly engaged notion, as a stable idea of morally worthy life.  

Verbalization of the VIRTUE concept in the Ukrainian is determined by lack of its 

specifically philosophical reflections which determined the reduction of its verbal 

covering. The main semantic feature of the Ukrainian concept is determined by close 

synonymy relations between virtue and chastity. Ukrainian 

ДОБРОЧЕСНІСТЬ/ЧЕСНОТА concept represents peculiarities of the ethnic 

understanding of virtue in the sense of chastity and high spiritual purity. 

Key words: concept, culture, morality, frame, semantics, virtue, chastity, moral 

excellence, verbalization, semantics. 

 
 


