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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Нова парадигма лінгвокогнітивних пошуків, орієнтована в 

антропологічному напрямку взаємозв’язку мови і мислення, відкриває 

можливості вивчення специфіки світосприйняття різних народів світу, що в 

контексті глобалізації суспільства є вимогою часу. Мовна картина світу, будучи 

віддзеркаленням національної концептосфери, слугує засобом пізнання 

національного менталітету, особливостей мовної свідомості та логіко-

мисленнєвих процесів її носіїв, а також національноспецифічної інтенційності 

та колоритності мовних знаків, що закладаються історичними зсувами 

самобутніх культур, зумовленими необхідністю адекватного відображення 

явищ навколишнього об’єктивного світу. 

Якщо на західноєвропейських та американських теренах наукові пошуки 

лінгвістів-когнітологів зосереджуються, переважно, на визначенні причин 

семантичних змін (А. Барселона, Е. Бернардес, М. Гарачана Камареро, 

Ф. Гарсіа Хурадо, М. Грігель, Н. Делберке, М. Дженсегерс, Дж. Клейбер, 

Дж. А. Клепарский, Е. Косеріу, Дж. Лакофф, Е. А. Маккормак, М. І. Парехо 

Гарсія, Ф. Руіс де Мендоса, М. Сіфрар Калан, Л. Талмі, М. Тернер, 

Дж. А. Фелдман, Х. Хілферті) та на когнітивному аналізі граматичних структур 

(Т. Гівон, Р. Джекендофф, Р. Лангакер, С. Монсеррат Буендія, Х. А. Паділья 

Гарсія, Х. Л. Сіфуентес Онрубья), то у східноєвропейських лінгвістичних 

студіях швидко розвиваються лінгвокогнітивний (Л. В. Бабіна, 

М. М. Болдирьов, В. З. Дем’янков, Д. О. Добровольський, С. А. Жаботинська, 

О. М. Кагановська, О. С. Кубрякова, В. А. Маслова, О. І. Морозова, 

В. Г. Ніконова, Ю. Г. Панкрац, М. В. Пименова, З. Д. Попова, А. М. Приходько, 

Т. В. Радзієвська, К. В. Рахіліна, О. О. Селіванова, Й. А. Стернін) та 

лінгвокультурологічний напрями, де увага дослідників зосереджується на 

вивченні лінгвокультурних, етно- та національноспецифічних концептів, що 

відображають самобутність того чи іншого народу, реалії його життя та 

ціннісні орієнтації (А. П. Бабушкін, О. Ю. Балашова, О. Л. Бессонова, 

Л. І. Бєлєхова, О. О. Близнюк, О. О. Борисов, Н. М. Бочегова, А. Вежбицька, 

С. Г. Воркачов, Н. Ю. Гаврилова, І. О. Голубовська, О. В. Городецька, 

В. С. Данилич, В. І. Карасик, М. О. Красавський, В. В. Красних, 

М. С. Левіщенко, Ю. М. Нідзельська, С. Є. Нікітіна, І. В. Островська, 

Г. В. Поліна, В. П. Синячкін, Г. Г. Слишкін, Н. В. Слухай, Н. І. Соловйова, 

А. В. Соломаха, Р. М. Скорнякова, Г. В. Токарьов, О. В. Федосова,  

О. Черевченко, Є. Є. Юрков, Н. Є. Ястребова та ін.).  

І хоча більшість наукових праць присвячено аналізу ментальних структур 

– концептів, мегаконцептів, субконцептосфер, концептосфер – на сучасному 

синхронному зрізі, останнім часом з’явилися спроби діахронного вивчення цих 

одиниць (К. Аллан, Л. В. Бабина, К. О. Боброва, В. А. Єфремов, І. В. Кононова, 

А. В. Корольова, М. О. Красавський, О. В. Ладика, О. В. Лукашевич, Е. Нуньєс 

Мендес, К. Понтейн, М. М. Раєвська, Г. Тіссарі, М. Уінтерс, М. І. Цой), 

пов’язані з необхідністю більш глибокого розуміння структури та змісту 
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концептів, що зумовлюються їхнім архетипом та низкою історичних 

нашарувань поняттєвої, аксіологічної та асоціативної складових. Основу 

діахронної порівняльної концептології закладено працями Е. Бенвеніста, 

М. Бреаля, Р. А. Будагова, Д. Герартса, А. Мейе, М. М. Покровського, 

Ю. С. Степанова, Х. Фернандеса Хаена. 

Проте, діахронний підхід до аналізу концептів залишається 

несформованим остаточно. Іноді він інтерпретується як вивчення архетипу 

концепту шляхом дослідження етимологічного ядра його лексем-

репрезентантів (Т. О. Козлова, Н. Коч, Ю. С. Степанов). Така стрижнева теорія 

пов’язує усі зміни із початковою основою, що суперечить реконструктивному 

методу, розробленому та теоретизованому відомим українським вченим-

лінгвістом В. Г. Таранцем, оскільки в ході історичного розвитку концепти 

здатні набувати якісно нових ознак та включати до свого ядра нові категорії, що 

особливо актуально для іспанської національної концептосфери, зміни в якій 

часто зумовлюються поєднанням антиномних елементів в межах 

національномаркованих концептів, що об’єднують суперечливі категорії, 

усуваючи тим самим протиріччя національної ментальності. З огляду на 

ціннісно орієнтований підхід окремі дослідження присвячено вивченню зміни 

аксіологічної складової концепту в історичному плані (Т. А. Космеда, 

Т. Є. Литвиненко, Н. Г. Мед, О. О. Пантелєєва, Т. В. Писанова), що швидше 

відображає соціоісторичну, ніж концептуальну динаміку через брак відомостей 

про решту складових концепту. Вивчення ж змін окремого концепту 

(С. Н. Богатирьова (концепт толерантність в іспанській та російській 

концептосферах), Т. В. Бойко (концепт кохання в німецькій поезії), 

О. В. Ваховська (концепт гріх в англомовному дискурсі), В. В. Долженкова 

(концепт честь в іспанській мові), А. С. Сказко (концепт сім’я в російській 

культурі)) не висвітлює тенденцій розвитку національної концептосфери в 

цілому. 

Тож, відображення динаміки розвитку національного світобачення 

вимагає комплексного аналізу, який би включав дані синхронного та 

діахронного підходів до вивчення національномаркованих концептів, здатного 

пояснити іноді найбільш несподівані асоціації, та враховував зміни набору 

базових прототипних категорій, що сприяли утворенню первинного й 

вторинного прототипного ядра концептів, які визначають розвиток усіх їхніх 

складових елементів. 

Актуальність дослідження зумовлено потребою створення глобальної 

інтеграційної концепції моделювання національної концептосфери, 

сформованої з національномаркованих концептів, які відображають 

особливості національної свідомості та мислення представників певного 

народу, закладені в різні історичні епохи. Підвищений інтерес мовознавців до 

вивчення взаємодії мисленнєво-мовленнєвих механізмів та взаємозв’язку 

мовних явищ й особливостей національних концептосфер різних народів, 

зокрема іспанського, свідчить про необхідність комплексного підходу та 
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застосування синхронно-діахронного аналізу до вивчення 

національномаркованих концептів.  

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дослідження виконано в 

межах наукової теми «Мова і література народів світу: взаємодія та 

самобутність» (№11 БФ 044-01), що розробляється в Інституті філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка і затверджена 

Міністерством освіти і науки України. 

Мета дослідження полягає у створенні інтеграційної методології для  

опису мовних засобів вербалізації національномаркованих концептів у різні 

історичні епохи, реконструювання структури, шляхів і визначення тенденцій 

розвитку іспанської національної концептосфери. Досягнення поставленої мети 

передбачає вирішення таких завдань: 

1. Установити філософське підґрунтя та розробити комплексну 

інтеграційну методологію дослідження національномаркованих концептів із 

урахуванням даних їх синхронно-діахронного аналізу. 

2. Віднайти особливості національномаркованих концептів Іспанії в 

межах лінгвокультурних ментальних одиниць з урахуванням часово-

просторових координат. 

3. Визначити співвідношення семантичного розвитку лексем-

репрезентантів ключових складових національної концептосфери в мовній 

картині світу та динаміки розвитку прототипного ядра національномаркованих 

концептів Іспанії. 

4. Проаналізувати роль етимологічного архетипу та прототипного ядра 

національномаркованих концептів у поетапному становленні національної 

концептосфери іспанців шляхом дослідження мовних явищ, що відображають 

зміни національної свідомості. 

5. Виявити головні історично-культурні та внутрішні мовно-

концептуальні чинники, що зумовлюють зміни в межах концептуальних полів, 

спричиняючи реорганізацію та розвиток концептосфери іспанської нації. 

6. Визначити динаміку розвитку національномаркованих концептів 

Іспанії XVI–XX століття, дослідивши їх поняттєву, аксіологічну та асоціативну 

складові на синхронних зрізах історичних епох та порівнявши їх у плані 

діахронії. 

7. З’ясувати тенденції розвитку найбільш вагомих 

національномаркованих концептів Іспанії та сформувати прогностичну модель 

ґенези іспанської національної концептосфери як структурно-динамічного 

утворення. 

Об’єктом дослідження є національномарковані концепти, що 

вербалізуються в мовній картині світу Іспанії XVI–ХХ століття. 

Предметом дослідження є лінгвокогнітивні засади вербалізації 

національномаркованих концептів Іспанії XVI–XX століття, а також 

мисленнєво-мовленнєві механізми еволюційного розвитку їх прототипних 

категорій та концептуальних ознак, відображені в мовній картині світу. 
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Матеріалом дослідження слугували приклади, загальною кількістю біля 

10000 текстових фрагментів, відібрані методом суцільної вибірки із друкованих 

літературних творів, іспанських періодичних видань, текстів різних мовних 

стилів синхронного корпусу іспанської мови СREA, що об’єднує писемні 

тексти та записи усного мовлення (інтерв’ю, політичні промови, телефонні 

розмови, неформальні діалоги) та діахронного корпусу іспанської мови 

CORDE, джерела якого датуються XVI–XX століттями. Також залучено понад 

3500 статей із тлумачних словників іспанської мови XVI–XX століття, доступ 

до яких забезпечує офіційний сайт Іспанської королівської академії 

(www.rae.es), синонімічних, фразеологічних, історичних та етимологічних 

словників іспанської мови, енциклопедичних видань. 

Методика дослідження ґрунтується на інтеграційному 

поліпарадигмальному підході до об’єкта дослідження, що передбачає 

комбіноване використання різних лінгвістичних методів та методів суміжних 

дисциплін. Метод суцільної вибірки застосовувався для пошуку мовних форм-

вербалізаторів національномаркованих концептів. Завдяки семантико-

когнітивному аналізу та прийому моделювання асоціативно-смислового поля 

національномаркованого концепту реконструювалася його структура та 

виявлялися актуалізовані ним смисли в свідомості носіїв національної 

концептосфери. Метод лінгвістичного спостереження та опису 

використовувався в дослідженні для виявлення засобів репрезентації 

концептуальних ознак національномаркованих ментальних одиниць у мовній 

картині світу. Метод кількісного аналізу дозволив виявити частотність появи 

певних диференційних ознак іспанських національномаркованих концептів у 

різні історичні епохи. За допомогою контекстуального аналізу досліджено 

структуру асоціативних зв’язків концептів та виявлено приховані ціннісні 

конотації національномаркованих концептів у різні історичні епохи. Метод 

етимологічного аналізу застосовувався для моделювання архетипів (вихідних 

прадавніх форм) національномаркованих концептів та в поєднанні з 

порівняльно-історичним методом шляхом прийому внутрішньої реконструкції 

поступового розширення на основі метафоричних та метонімічних зв’язків 

сітки семантичних значень дозволив співставити їхні прототипи на різних 

історичних етапах розвитку для визначення центробіжних векторів розвитку 

іспанської національної концептосфери. Етнологічний метод, об’єктивуючи 

незалежні від людини відносини між концептами, використовувався для 

вивчення їхнього глибинного прошарку, абстрагуючись від суб’єктивного 

сприйняття кожної окремої історичної епохи. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше в сучасній 

лінгвістиці запропоновано цілісну концепцію історичної лінгвоконцептології на 

основі інтеграційного поліпарадигмального підходу до вивчення іспанської 

національної концептосфери, який об’єднав історико-порівняльний, 

лінгвокогнітивний та лінгвокультурологічний методи з теорією прототипів і 

дозволив виявити закономірності еволюційного розвитку 
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національномаркованих концептів, вербалізованих у мовній картині світу 

Іспанії XVI–XX століття. У дослідженні вперше описано лінгвокогнітивні 

засади вербалізації та природу ґенезних модифікацій складових іспанських 

національнодетермінованих ментальних одиниць, встановлено мисленнєво-

мовленнєві механізми формування їхньої національної специфіки,  визначено 

особливості та причини просторово-континуумних змін національної 

концептосфери Іспанії, створено прогностичну модель її розвитку. 

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що закладений у його 

основі комплексний поліпарадигмальний підхід до вивчення іспанської 

національної концептосфери відкриває новий історичний напрямок досліджень 

у руслі лінгвокультурологічної концептології, збагативши її досягненнями 

діахронної когнітивної семантики, концепції історичних видозмін мовної 

картини світу, теорією прототипів, що в поєднанні з принципом антиномії, 

дозволило пояснити специфіку об’єкта дослідження та з’ясувати тенденції його 

розвитку. 

Практичне значення роботи полягає в можливості використання її 

матеріалів у нормативних та спеціальних курсах з історії іспанської мови, 

лінгвокультурології, міжкультурної комунікації, психолінгвістики, когнітивної 

лінгвістики, історичної семантики. Запропонований принцип синхронно-

діахронного опису концептів може слугувати для укладання історичних та 

тлумачних словників іспанської мови. Висновки та положення дисертації 

можуть використовуватися в науково-дослідній роботі аспірантів, здобувачів та 

студентів. 

Положення, що виносяться на захист: 

1. Національна самосвідомість іспанців базується на складових 

національної концептосфери, маркованих високим ступенем ідейно-ціннісних 

та національноасоціативних ознак, що характеризують їх на різних історичних 

етапах розвитку держави та піддаються суспільно-історичним адаптаціям. До 

таких національномаркованих концептів Іспанії XVI–XX століття належать 

одиниці найвищого рівня абстракції AVENTURISMO, CABALLERÍA, CULTURA,  

DESENGAÑO, DIVERSIDAD, DUENDE, FE, FLAMENCO, HONOR, IGUALISMO, 

INQUISIСIÓN, LENGUA NACIONAL, LIBERTAD, MACHISMO, MONARQUÍА 

ESPAÑOLA, NACIÓN, SOLIDARIDAD, TAUROMAQUIA, TOLERANCIA, 

ієрархічна структура яких включає одиниці менш абстрактних рівнів, самим 

низьким із яких є рівень базової свідомості, представлений у мовній картині 

світу конкретними лексичними одиницями з досить високим ступенем 

інформативності, що номінують об’єкти навколишнього світу, які 

сприймаються представниками іспанського народу на емоційному та 

перцептивному рівнях. 

2. Антиномнопродуктивні еволюційні зміни в структурі 

національномаркованих концептів зумовлюються поєднанням суперечливих 

прототипних категорій іспанської національної свідомості в межах 

концептуального ядра та проявляються в розвитку поняттєвої, аксіологічної та 
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асоціативної складових під впливом як зовнішніх суспільно-історичних та 

культурно-етичних чинників, так і внутрішньосистемного взаємовпливу 

асоціативної мережі елементів концептуальної системи, стабілізованої 

константами ментальності та мовної поведінки іспанців. 

3. Розмитість категоріальних меж і відображені інтерпретаційним полем 

зміни концептуальних ознак, зумовлені осмисленням ментальних одиниць 

національною колективною свідомістю, визначають континуумність розвитку 

національномаркованих концептів і зумовлюють семантичну ґенезу мовних 

одиниць, що вербалізують досліджувані концепти в мовній картині світу; тоді 

як етимологічний архетип, завдяки своїй дискретності, є стабілізуючим 

елементом прототипного ядра, набір ядерних категорій якого підлягає часовим 

модифікаціям. 

4. Показником еволюційних процесів іспанських національномаркованих 

концептів є поява вторинних прототипів концептуального ядра, що 

характеризуються зміною поняттєвого компоненту та набору концептуальних 

ознак із переходом концептів із філософської та сакральної до секулярної сфери 

світосприйняття. Їх подальша модифікація опосередковується національними 

особливостями логіко-мисленнєвих процесів, що дозволяють поєднати 

антиномії та константи мовної свідомості, і визначається розширенням 

асоціативних зв’язків та ціннісних переорієнтацій суспільства, які в мовній 

картині світу відображаються зміною або появою нових семантичних значень 

мовних одиниць. 

5. Національна концептосфера має фрактально-ієрархічну структуру й 

характеризується безкінечною множинністю самоподібних структур на рівні 

діахронії, комунікативна необхідність репрезентації яких зумовлюється їх 

актуалізацією в певний історичний період. Зміни ієрархічної структури 

елементів національної концептосфери провокуються зовнішніми чинниками та 

забезпечуються як міцними асоціативними зв’язками між ядерними та 

периферійними складовими, так і частотністю їх вербалізації на синхронному 

рівні. 

6. Національно-культурна своєрідність універсальних концептів 

CULTURA, FE, HONOR, SOLIDARIDAD, TOLERANCIA, AVENTURISMO у 

мовній картині світу Іспанії репрезентується лексико-семантичними полями та 

дискурсивно-функціональними властивостями мовних одиниць, зокрема їх 

здатністю актуалізувати множинність концептуальних ознак, накопичених 

завдяки особливостям перцептивно-мисленнєвої та культурно-історичної 

своєрідності іспанського народу. Їхній еволюційний розвиток характеризується 

утворенням вторинного прототипного ядра, що містить 

національноспецифічний набір базових категорій свідомості. 

7. Іспанські ендемічні національномарковані концепти, репрезентовані у 

мовній картині світу безеквівалентною лексикою – DUENDE, CABALLERÍA, 

FLAMENCO, CORRIDA, DESENGAÑO – у процесі еволюційного розвитку 

значно розширюють свої асоціативні зв’язки, охоплюючи майже усі фрагменти 
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національної концептосфери. Завдяки метафоричності людського мислення та 

інтелектуальній рефлексії відбувається розширення їх інтерпретаційних полів, і 

вони перетворюються на ментальні осередки накопичення ознак національно-

культурної своєрідності та набувають здатності характеризувати більшість 

фрагментів об’єктивної дійсності. 

8. Розвиток іспанської національної концептосфери XVI–XX століття 

характеризується хвилеподібною динамікою. Переломними в розвитку 

національномаркованих концептів стали моменти зняття накопичених у 

суспільстві протиріч шляхом переоцінки цінностей, переходу концептів із 

сакрального та державно-ідеологічного типу свідомості в секулярну сферу 

повсякденно-побутового узусу, їх інтелектуального переосмислення. 

Тенденціями розвитку іспанської національної концептосфери є тяжіння до 

розширення морально-етичної категорії гуманізації, суспільно-генеративних 

категорій глобалізації, демократизації та розвитку в межах більшості 

національномаркованих концептів, репрезентованих у мовній картині світу 

Іспанії. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати наукового дослідження 

отримані дисертантом особисто, усі наукові публікації є одноосібними. 

Апробацію дисертації здійснено на 14 наукових конференціях, зокрема, 

на V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми викладання 

іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі» (Київський 

національний авіаційний університет, 16 березня 2012 р.); на Всеукраїнських 

наукових конференціях за участю молодих учених «Людина і соціум у 

контексті проблем сучасної філологічної науки» (Інститут філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, 5 квітня 2012 р.), «Мова, 

свідомість, художня творчість, Інтернет у дзеркалі сучасних філологічних 

студій» (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, 11 квітня 2013 р.), «Філологічна наука в інформаційному 

суспільстві» (Інститут філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, 10 квітня 2014 р.); на Міжнародних наукових конференціях 

«Мови та літератури в глобалізованому світі: взаємодія та самобутність» 

(Інститут філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, 18 жовтня 2012 р.); «Етнознакові функції культури: мова, 

література, фольклор» (Інститут філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 17 жовтня 2013 р.), «Сучасна філологія: 

парадигми, напрямки, проблеми» (Інститут філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 9 жовтня 2014 р.); на Міжнародній 

науково-практичній конференції «Подолання мовних та комунікативних 

бар’єрів» (Київський національний авіаційний університет, 7-8 червня, 2013 р.); 

на XVIII міжнародній науково-практичній конференції «Научная дискуссия: 

вопросы филологии, искуствоведения и культурологии» (Москва, 12 листопада 

2013 р.); на Міжнародних наукових конференціях з філології та лінгвістики 

Асоціації культурного та наукового прогресу в центральній і східній Європі 
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(Угорщина, Будапешт), що відбулися 31 жовтня 2014 р., 27 серпня 2017 р. та 

28 січня 2018 р.; на ІІ Всеукраїнських наукових читаннях за участю молодих 

вчених «Філологія початку ХХІ століття: традиції та новаторство» (Інститут 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24-

25 квітня 2018 р.). 

Публікації. Основні положення і результати дослідження викладено в 

монографії та двадцяти шести одноосібних публікаціях, шістнадцять з яких – 

у фахових виданнях, затверджених МОН України, сім – у закордонних та 

міжнародних виданнях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація містить анотації, вступ, 

чотири розділи з висновками до кожного з них, загальні висновки, список 

використаних джерел (403 найменування, 128 з яких іноземними мовами), 

список джерел ілюстративного матеріалу (200 найменувань), 7 додатків, 3 

таблиці, 6 схем. Повний обсяг роботи становить 451 сторінку, із яких 

385 сторінок основного тексту. 

  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження та її актуальність; 

сформульовано мету й завдання роботи; визначено об’єкт, предмет і методи 

дослідження; розкрито наукову новизну, теоретичне та практичне значення 

роботи; сформульовано положення, що виносяться на захист; подано відомості 

про апробацію дослідження та описано його структуру. 

У першому розділі «Теоретичні та методологічні засади синхронно-

діахронного дослідження національномаркованих концептів» розглянуто 

теоретичні та методологічні засади вивчення національномаркованих концептів 

як елементів складної і, на перший погляд, непередбачуваної системи, з 

погляду комплексного інтерпарадигмального підходу на основі синхронно-

діахронного аналізу, що склали сучасні уявлення про способи категоризації 

явищ навколишньої дійсності, яка має за мету структурування інформації 

людською свідомістю, використання засад феноменології, психології, 

діалектичної логіки в синтезі підходів та методів до концептологічного аналізу, 

об’єктом якого є структуроване в синхронному та діахронному плані ментальне 

утворення – концепт. 

На основі критичного огляду теоретичної літератури з питань визначення 

критеріїв категоризації явищ і об’єктів людською свідомістю, з’ясовано, що 

дифузність і мінливість мисленнєвих категорій, які, водночас, 

підпорядковуються стійким когнітивним принципам категоризації 

навколишнього світу в свідомості людини, визначають загальну поведінку 

концептуальної системи, однією із найважливіших закономірностей якої є 

відсутність можливості точно передбачити її стан через певний проміжок часу. 

Адже сутність її  порядку полягає в тому, що найменші зміни в межах 

складових системи можуть привести до значних модифікацій її елементів. 
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У дослідженні визначено, що сучасна історична когнітивна лінгвістика 

завдячує філософському феноменологічному вченню не лише зміною уявлень 

про процеси концептуалізації в свідомості, що створюють складну систему – 

національну концептосферу, підпорядкованими складовими якої є концепти та 

зв’язки між ними, – але й можливістю створення гіпотез про еволюцію 

концептів, зміни яких не є хаотичними завдяки наявності стійких когнітивних 

принципи категоризації реальності у свідомості людини. Вони забезпечують 

відносну стабільність системи протягом певного історичного періоду. 

Поєднання онтологічної та гносеологічної сфер буття концепту – закладеної 

ситуації, у якій актуалізуються його асоціативні зв’язки та його інтерпретації 

шляхом логіко-мисленнєвих операцій, що відбуваються в людській свідомості 

та базуються на  життєвому досвіді людини, – приводять до модифікації цих 

мисленнєвих одиниць як на синхронному, так і на діахронному рівні, слугуючи 

об’єктом досліджень історичної когнітивної лінгвістики, яка вивчає зміни 

способів поєднання семантико-когнітивного змісту та синтаксичної структури 

мовних одиниць у комунікативно-прагматичному контексті різних культурно-

історичних епох. 

Установлено, що ключові положення когнітивної лінгвістики, закладені в 

постулатах феноменології, про те, що мова є засобом творення нового шляхом 

метафоризації та метонімізації – процесів, що відображають асоціативні зв’язки 

між концептами – та про нерозривність форми й змісту, підтверджуються 

загальноприйнятим базовим принципом психології про єдність свідомості в 

мисленні та мові. Цей принцип свідчить про неподільність когнітивних 

процесів свідомості та їхнього відтворення в мовленнєвій діяльності людей 

засобами мови. Таким чином, хоча розвиток концептуальної картини світу  й 

випереджає розвиток мовної картини світу,  вона, зберігаючи залишки 

попередніх епох, здатна тим самим відновлювати втрачені асоціативні зв’язки, 

впливаючи на розвиток інтерпретаційного поля концептів та їхню взаємодію. 

Мовленнєва діяльність відображає взаємодію двох щільно накладених 

одна на одну картин світу – концептуальної та мовної, – завдяки принципу 

єдності свідомості й діяльності у мисленні та мові, оскільки вони нерозривно 

пов’язані в межах єдиного пізнавально-інтерпретаційно-інформаційного 

механізму, де мовна картина світу є фрагментарною проекцією концептуальної 

картини світу, активуючи ті її фрагменти, які набувають комунікативної 

значимості в суспільстві на певному часовому проміжку. Також вона сприяє 

розвитку мовної системи, яка намагається якомога точніше відобразити 

свідомість для обміну досвідом між індивідами, і, таким чином, збагачує 

концептуальну картину одних індивідів або соціумів знаннями та 

інтерпретаціями, яких сягнула концептуальна свідомість інших індивідів або 

соціумів, і які змогли передати результати когнітивного аналізу своєї свідомості 

засобам мовної системи, у межах якої відбувається метафоризація та діє 

асоціативний принцип через посилання  до необхідних концептів. Установлено, 
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що частотність використання мовної одиниці пов’язана з цінністю для культури 

певного соціуму концепту, який вона репрезентує в мові. 

Окрім того, взаємодія мовної та концептуальної картин світу стимулює 

їхні еволюційні процеси, створюючи протиріччя тоді, коли мовна система ще 

не готова відображати нові елементи свідомості. Оскільки мовна картин світу 

фіксує зміни людської свідомості, то мова є єдиним доступним дослідникові 

джерелом вивчення попередньо існуючих когнітивних картин світу. Тому 

розвиток історичної когнітивної семантики шляхом вивчення закладених 

семантичних значень мовних одиниць та значень, наданих їм у контексті 

використання, проливає світло на особливості світосприйняття попередніх 

історичних епох. Його порівняння визначає динаміку розвитку концептів. 

Методи історико-типологічного мовознавства проливають світло на 

закономірності розвитку як мовних одиниць, так і концептів, репрезентованих 

ними в мовній картині світу. 

Аналіз принципів часово-просторової мінливості концептів стає 

можливим завдяки постулатам діалектичної логіки, зважаючи на відносну 

стабільність етимологічного ядра концепту та його здатність до певної 

реорганізації, що приводить до появи вторинних прототипів та їхнього 

подальшого розвитку. 

Відображення еволюції об’єктивного світу в мисленні людини базується 

на розвитку руху від абстрактного до конкретного та на принципі єдності 

логічного та історичного, тобто руху від явища до сутності. Виявлено, що цей  

самий принцип діалектичної логіки, який полягає у вивченні процесів розвитку, 

внутрішніх протиріч, їхніх якісних змін та переході одного в інше, 

прослідковується і в розвитку поняттєвої та етимологічної складової концептів, 

а також є необхідним для дослідження розвитку семантичного значення мовних 

одиниць. Такий підхід відповідає принципам психолінгвістики та значно 

глибше відображає принципи історичної семантики, даючи, разом з тим, цілісне 

уявлення про нерозривність концептуальної та мовної картин світу, які стали 

відправними пунктами досліджень з когнітивної лінгвістики. 

Значна кількість синхронних досліджень лінгвокультурних концептів дає 

можливість описати актуальний стан свідомості, проте не пояснює, звідки 

походять такі відмінності, у якому напрямку рухається розвиток людського 

суспільства. Адже глобалізація економічних та політичних процесів зовсім не 

свідчить про психічну глобалізацію. Навпаки, часто виникають дивергентні 

процеси. Таким чином, дослідження засобів формування національних 

концептосфер вимагає розширення в діахронному напрямку, яке б не зводилося 

лише до вивчення етимологічної складової концептів, а давало б уявлення про 

закономірності еволюції поняттєво-асоціативно-оцінних векторів. 

Концепти – ментальні, об’ємні за своєю структурою, одиниці – як 

своєрідний генотип культури відправляють до духовних цінностей емпіричного 

характеру, який розкривається завдяки концептам на позначення об’єктивно-

фізичних явищ реального світу, що століттями зумовлювали суспільно-
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побутові реалії життя нації. Таким чином, універсальні концепти по-різному 

емоційно переживаються представниками різних національностей, а отже, 

набувши вагомої аксіологічної складової, перетворюються на 

національномарковані, абстрагуючись у специфічних концептах вищого рівня 

абстрактності.   

Порівняння результатів семантико-когнітивного аналізу 

національномаркованих концептів на синхронних зрізах історичних епох дає 

можливість віднайти принципи та закономірності розвитку як концептів, так і 

національної концептосфери, складовими якої вони є.  

Процедура дослідження концептів в нашій роботі передбачає 

застосування порівняльно-історичного   аналізу до даних, отриманих завдяки 

семантико-когнітивному аналізу національномаркованих концептів на різних 

історичних проміжках, і включає такі етапи:  

1) семантичний аналіз лексем-репрезентантів концептів, що дає 

можливість визначити лексикографічне та психолінгвістичне наповнення 

мовної одиниці; 

2) когнітивну інтерпретацію результатів семантичного дослідження, що 

дає можливість робити висновки про ментальні сутності шляхом залучення 

культурної, історичної та повсякденно-побутової інформації та здійснюється 

шляхом аналізу інтерпретаційного поля концепту, яке відображає ставлення 

носіїв відповідної концептосфери до інформаційно-ціннісного змісту 

досліджуваної ментальної одиниці й оцінку, яка формується завдяки набору 

когнітивних ознак концепту й перетворюється на певний тип знання, підданий 

логіко-мисленнєвим та пізнавально-оцінним операціям свідомості;   

3) часово-просторове порівняння отриманих результатів з метою 

визначення змін та встановлення закономірностей розвитку складових 

національної концептосфери. 

Отже, методологічним напрямком нашої наукової розвідки та 

головним інструментом пізнання є комплексний інтерпарадигмальний підхід до 

об’єкту дослідження – національномаркованих концептів Іспанії, до яких 

належать такі ментальні одиниці, як AVENTURISMO, CABALLERÍA, CULTURA, 

DESENGAÑO, DIVERSIDAD, DUENDE, FE, FLAMENCO, HONOR,  

IGUALISMO, INQUISIСIÓN, LENGUA NACIONAL, LIBERTAD, MACHISMO, 

MONARQUÍА ESPAÑOLA, NACIÓN, SOLIDARIDAD,  TAUROMAQUIA, 

TOLERANCIA. 

У другому розділі «Іспанські національномарковані концепти у світлі 

когнітивної діахронної семантики» напрацьовано загальну стратегію  та 

методологічні основи дослідження національномаркованих концептів Іспанії в 

руслі когнітивної діахронної семантики. Еволюція національномаркованих 

концептів є системним явищем, дослідження якого становить невід’ємну 

складову вивчення національної концептосфери. Необхідність висвітлення 

історичної динаміки розвитку національної свідомості шляхом аналізу мовного 
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матеріалу визначила важливі етапи дослідження, що базуються на поєднанні 

семантико-когнітивного аналізу концептів із порівняльно-історичним. 

Новітня лінгвокультурологічна методика дослідження, розроблена в 

дисертаційній роботі, базується на синхронно-діахронному аналізі 

національномаркованих концептів Іспанії, який залучає етимологічні, історичні, 

етнологічні, соціологічні методи, що зумовлено багатогранністю об’єкту 

дослідження, складною природою ментального простору людини та 

властивістю мовної картини світу, що його відображає, об’єднувати індивідів, 

накопичуючи в собі ознаки просторово-континуумної варіативності 

домінантних складових колективної концептосфери, які впливають на 

національну самосвідомість. 

Базуючись на синтезі результатів фундаментальних наукових праць та 

власних спостереженнях, ми визначаємо національномаркований концепт як 

об’ємне ментальне утворення, що виражає національно-культурну специфіку 

народу, відзначається високим ступенем асоціативності та поліапелятивності до 

концептів з яскравим оцінним забарвленням, пов’язаним зі стереотипністю та 

національними інтересами суспільства. Важливою характеристикою 

національномаркованого концепту є його культурно-історична значущість для 

нації, що формується в процесі безперервного розвитку самосвідомості народу, 

а також його ідейно-оцінні властивості. 

Особливостями національномаркованих концептів Іспанії є: 

1) наявність перетворених форм концептів, що відображено зміненим 

набором категорій вторинного прототипного ядра та концептуальних ознак. 

Наприклад, первинний прототип концепту DUENDE містить категорії espíritu 

malо, espíritu travieso del hogar, тоді як вторинний прототип характеризується 

категоріями espíritu de la época, inspiración creativa; 

2) асоціативна складова національномаркованих концептів визначає 

онтологічну сферу їхнього існування, тоді як інтерпретаційні поля 

відображають гносеологічний аспект, тобто шляхи та способи осмислення 

концепту колективною повсякденно-побутовою свідомістю, у межах якої 

найяскравіше відображається національна специфіка концептів, актуалізація 

яких диктується філософською категорією необхідності. Наприклад, 

інтерпретаційне поле іспанського концепту CULTURA вирізняється такими 

когнітивними ознаками, як conocimiento especial, habilidad de hacer algo mejor 

que otros;  

3) розмежованість інтерпретаційного поля концептів на сакральне та 

секулярне шляхом його проходження крізь онтологічний (сфера буття 

концепту), гносеологічний (пізнання та інтерпретація концепту шляхом його 

піддання логіко-мисленнєвим операціям) та рефлексійний (інтелектуальне 

осмислення й усвідомлення концепту через його мовленнєве вираження та 

індивідуальний емпіричний досвід) базиси існування, які визначають 

антиномність іспанського світогляду. Наприклад, концепт INQUISIСIÓN у 

сфері сакрального світосприйняття містить категорії penetrar en el alma, 
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encontrar a los infieles, на секулярному рівні сприйняття ядерними категоріями 

концепту є inquirir, asustar, а піддання інтелектуальній рефлексії народу 

збагачує концепт категоріями  conquistar, obtener poder. 

Зважаючи на наше визначення об’єкту дослідження, принцип відбору 

найбільш домінантних ментальних одиниць національної концептосфери 

зумовлено їх наступними характеристиками: 

- частотністю використання і множинністю мовних форм, що 

апелюють до нього в мовній картині світу Іспанії різних історичних епох і 

забезпечують щільність номінативного поля концепту; 

- обсягом асоціативної складової концепту, яка поєднує переважну 

більшість сфер життєдіяльності іспанського суспільства та зумовлює 

розгалуженість метафоричних зв’язків вербалізаторів концепту в мовній 

картині світу; 

- утворенням вторинного прототипного ядра концептів шляхом 

оновлення категорій поняттєвої складової, що свідчить про тривалість 

історичного розвитку мисленнєвої одиниці в межах національної 

концептосфери; 

- існуванням об’ємних інтерпретаційних полів відповідного концепту, 

оскільки глибокому осмисленню завдяки логіко-мисленнєвим операціям 

піддаються найбільш значущі складові концептуальної системи, пов’язані з 

національними та етнічними цінностями, що на рівні  повсякденно-побутового 

типу свідомості просякають концепт особливим  духом народного сприйняття; 

- співіснуванням різних інтерпретацій концепту, які відображають 

його рефлексію суспільними типами свідомості (релігійно-католицьким, 

державно-ідеологічним, повсякденно-побутовим), поєднання яких визначає 

специфіку антиномного світогляду іспанців, зумовлену особливостями їхнього 

національного характеру, менталітету та соціо-історичними чинниками. 

Розроблена нами методика синхронно-діахронного аналізу 

національномаркованих концептів, що враховує їх особливості, містить такі 

етапи: 

1) установлення щільності номінативного поля концепту шляхом 

відбору мовних одиниць, що його вербалізують; 

2) дослідження архетипу концепту як стабілізуючого чинника; 

3) визначення та порівняння набору прототипних категорій концепту на 

історичних зрізах на основі поняттєвої складової з метою встановлення 

динаміки розвитку прототипного ядра концепту (пошук вторинних 

прототипів, які б свідчили про еволюційні процеси); 

4) дослідження розвитку та щільності асоціативного поля концепту з 

метою встановлення онтологічного базису існування концепту та його ролі в 

національній концептосфері; 

5) дослідження інтерпретаційного поля концепту на історичних зрізах 

та його порівняння з метою вивчення специфіки аксіологічної складової 

концепту та чинників його історичних змін; 
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6) встановлення просторово-континуумних векторів розвитку концепту 

на основі даних про модифікацію усіх його складових елементів (прототипного 

ядра, поняттєвої, асоціативної та аксіологічної складових). 

Розроблений в межах нашої методики діахронний підхід до аналізу 

національномаркованих концептів, розвиток яких не є лінійним явищем, 

вирізняється аналізом: 

1) ядерного прототипу концептів, що в ході історичного розвитку 

піддається множинності (вторинні прототипи), завдяки чому формується 

розгалужена концептуальна мережа з кількома ядерними зонами, або зміщенню 

прототипних елементів, що призводить до глобальних відхилень у розвитку 

системи;  

2)  етимологічного архетипу, який лежить в основі кожного концепту та 

опосередковано стабілізує усі відхилення від прямолінійного розвитку завдяки 

зв’язками родинної спорідненості з ним ядерних прототипних категорій 

концепту. Він є інформаційно щільним прошарком концепту, який 

диференціюється хронологічно та за ознакою певних асиміляцій інших культур, 

що розширюють інтерпретаційні поля концептів. 

Проведене дослідження засвідчило, що первинний прототип 

синонімізується з архетипом – внутрішньою формою, – тоді як вторинний 

прототип концепту якісно відрізняється від нього, що доводить факт зміни 

набору мовних одиниць, які вербалізують концепт у мовній картині світу, 

розвиток полісемії та метафоричних і метонімічних зв’язків. Наприклад, 

первинний прототип концепту TAUROMAQUIA характеризується категоріями 

toro i lidia, тоді як ядерними категоріями вторинного прототипу концепту є 

oficio i arte, які слугують утворенню таких метафор, як arte de debates políticos, 

oficio de pelear. 

У третьому розділі «Мовне відображення особливостей національної 

свідомості та її роль у розвитку національної концептосфери Іспанії» 

визначено особливості мовної репрезентації формотворчих складових 

національної свідомості іспанців, які дозволяють змоделювати національну 

концептуальну систему, домінантними елементами якої є 

національномарковані концепти. 

Моделювання національної концептосфери зумовлюється розумінням 

цього комплексного багатошарового утворення як впорядкованої системи 

інформації, концептуалізація, інтерпретація та передача якої визначається 

ціннісно-культурними домінантами іспанської нації, що проявляються в її 

свідомості, менталітеті, психології, специфіці мислення та світосприйняття. 

Часово-просторова мінливість національної концептосфери не порушує 

загальну структуру інформаційної бази мислення народу, проте визначає її 

пріоритети на кожному з етапів історичного розвитку, формує ціннісні та 

ідеологічні орієнтації. 

У ході дослідження встановлено, що форма людської свідомості має 

фрактально-ієрархічну структуру, представлену множинністю самоподібних 
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підмножинностей, у якій діахронні варіанти концептів та етнічних 

субконцептосфер перетворюються на складові ієрархічної структури 

національномаркованої ментальної одиниці на рівні синхронії. Самоподібність 

визначається збереженням усіх категорій в межах концепту, хоча ступінь 

їхнього наближення до ядра постійно змінюється залежно від потреб 

актуалізації в той чи інший період історичного часу. Ієрархія визначається тим, 

що в межах національної концептосфери існують інші концептосфери, не 

виходячи за її межі, а в межах цих менших концептосфер існують ще менші 

складові. Ця структура є необмеженою нескінченно еволюціонуючою 

системою, яка зберігає в собі усі фрагменти історичної дійсності, актуалізуючи 

та розвиваючи ті, що у конкретний історичний період стають найбільш 

значимими з погляду національної психології, основою якої є сукупність 

характеристик національного темпераменту, світосприйняття, відчуттів та 

настрою, традицій, звичок, стереотипів, та завдяки  політичним, економічним і 

культурним подіям у житті народу та усього людства. 

Іспанський народ, до складу якого входить значна кількість етнічних 

груп, визначає себе як окрему територіально-державну та соціокультурну 

систему, ширшу за поняття «етнос», згуртовану як єдністю території, умов 

проживання та спільною історією, так і подібністю ментально-психологічних 

процесів та стереотипів. Національна концептосфера акумулює в собі духовний 

розвиток нації, що репрезентується мовними одиницями, завдяки яким 

соціальний досвід та національна свідомість передається наступним 

поколінням. 

Ядром національної свідомості є національна самосвідомість – 

результат осмислення людьми своєї приналежності до певного соціального 

угрупування та його місця в системі суспільних відносин, – яка виражає 

інтереси нації, що визначаються історичним минулим і традиціями народу, 

звичками та нормами поведінки, фольклором, літературними творами, 

пам’ятниками культури та мистецтва. 

До формотворчих складових національної самосвідомості іспанців, які 

безпосередньо впливають на способи формування, усвідомлення та рефлексії 

національномаркованих концептів, належать: 1) історична пам'ять народу; 

2) національні цінності; 3) смаки, інтереси; 4) вірування, традиції; 

5) самооцінка.  

Територіальна обмеженість Піренейського півострова, тривала 

авторитарна історія Іспанії, що обмежувала спілкування людей з іншими 

народами,  морально-етичні та традиційно-побутові чинники сприяли 

формуванню іспанського менталітету – основи національної самосвідомості, 

що визначається рисами національної психології, спільними для усіх етносів, 

які проживають на території Іспанії. У мовній картині світу, категорії 

концептів, пов’язані з психологічними якостями, що впливають на ціннісну 

інтерпретацію концептів у свідомості, вербалізуються такими мовними 

одиницями: azar, orgullo, humor, honor, honra, valor, drama de la vida, individuo, 
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igualdad, emoción, aventura, falta de pretensiones, macho, afinidad, piedad, 

imprevisto, espontáneo, hospital, religioso, espiritual. Частотність використання 

вище зазначених мовних одиниць у порівнянні із лексемами lógico, racional 

свідчить про їх домінуючу позицію в концептуальній системі. Категорії, що 

позначають негативні сторони іспанського менталітету (непередбачливість, 

особистісна необов’язковість, лицемірство, заздрість у міжособистісних 

стосунках із представниками своєї нації, відсутність бажання прикладати 

тривалі вольові зусилля) вербалізуються в мовній картині світу переважно 

опосередковано, репрезентуючись у макроконтекстах описом ситуацій з 

використанням мовних одиниць imprevisto,incoherente, envidioso, hipócrita, sin 

voluntad.  

Менталітет, будучи неусвідомленою системою уявлень про світ, на 

відміну від ідеології, яка формується свідомо, визначає категорію національної 

ідентичності, що включає в себе спільність мови, культури, поведінки, 

зовнішності, звичок в одязі, харчуванні, помешканні, подібність протікання 

психічних станів, ментальних процесів тощо. 

Шляхом аналізу мовного матеріалу визначено, що особливістю 

національної концептосфери Іспанії, безпосередньо пов’язаною з менталітетом 

нації, є антиномна природа сприйняття навколишнього світу. Суперечності, 

що вживаються в іспанській національній свідомості, провокують поєднання на 

перший погляд несумісних категорій у межах ядер національномаркованих 

концептів. Наприклад, у межах прототипного ядра іспанського концепту  

TOLERANCIA співіснують категорії  disimulo (поблажливість), indulgencia 

(відпущення гріхів), paciencia (терпіння) та intolerancia religiosa (релігійна 

нетерпимість), autarquía (відчуження). 

Нами встановлено, що антиномії в іспанській свідомості з’являються в 

процесі переходу концепту з сакральної або державно-ідеологічної сфери 

побутування до секулярної, де він піддається народному осмисленню та 

інтелектуальній рефлексії в межах повсякденно-побутового світосприйняття. 

До домінантних антиномій іспанської свідомості, що яскраво вербалізуються в 

мовній картині світу Іспанії, оскільки вони відображені в наборі ядерних 

прототипних категорій більшості національномаркованих концептів, належать 

поєднання теоцентричної й антропоцентричної системи цінностей; емоційно-

інтуїтивного пізнання світу, що суттєво переважає над раціональним; 

глибоке почуття страху перед смертю і, водночас, її бажання; високий рівень 

індивідуалізму на противагу персоналізму.  

Установлено, що особливістю ґенези іспанської національної 

концептосфери є постійне відображення змін етнічних ментальних утворень, 

які слугують основою національномаркованих концептів і продовжують 

розвиватися в межах свого територіально-культурного соціуму, у концептах 

національного масштабу (яскравими прикладами є концепти DUENDE, 

FLAMENCO).  
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Ці процеси відображаються в мовній картині світу розвитком полісемії 

мовних одиниць, про яку свідчить вивчення інтерпретаційного поля 

національномаркованих концептів. Наявність зв’язків родинної спорідненості 

між етимологічними ядрами концептів допомагає прослідкувати їх історичний 

розвиток та віднайти латентні (приховані) значення мовних одиниць. Полісемія 

є наслідком трансформації прототипного ядра національномаркованих 

концептів та актуалізації периферійних ознак, що приводить до розвитку нових 

значень мовних одиниць і провокується сукупністю чинників, зокрема, 

ситуативним контекстом, прагматичними цілями мовців, використанням 

образно-емоційних засобів, а також здатністю складної системи до 

саморегуляції. Наприклад, внаслідок розвитку семантичного значення лексема 

inquisiсión, що вербалізує одноіменний концепт, в іспанській мові має значення 

вправність / знання своєї справи і допит / заглиблення в помисли душі. 

Установлено, що когнітивні метафори та метонімічні перенесення дуже 

точно відображають глибинне значення національномаркованих концептів. 

Наприклад, концепт ESPAÑA відображається в мовній картині світу 

метафорами  piel de toro (... herida abierta en la piel de nuestra sociedad), Corona 

(La Corona se siente satisfecha...), tierra árida (... la tierra árida de la arquіtectura 

española del inicio del siglo XX), pensamiento (El pensamiento es la grandeza de 

España sobre el horizonte histórico). 

 У четвертому розділі «Відображення в мовній картині світу Іспанії  

змін прототипного ядра та внутрішнього наповнення 

національномаркованих концептів XVI–XX століття» з’ясовано динаміку та 

історичні вектори розвитку найбільш значущих національномаркованих 

концептів Іспанії XVI–XX століття. Більшість національномаркованих 

концептів сучасної мовної картини світу Іспанії пройшли шляхом еволюції 

концептуального ядра та, відповідно до історії країни, характеризуються різною 

динамікою змін своїх складових. 

У результаті семантико-когнітивного та порівняльно-історичного аналізу 

визначено, що у XVI–XVII століттях сформувався вторинний прототип ядра 

більшості національномаркованих концептів, який став домінантним у 

подальшому розвитку його поняттєвого, асоціативного та аксіологічного 

компонентів. Такий еволюційний поштовх пов’язаний із карколомними 

змінами соціального устрою та світогляду іспанців, зокрема формуванням та 

розвитком Іспанської імперії, завоюванням Центральної та Південної Америки, 

добою Золотого віку. Визнання іспанської мови національною зумовило її 

бурхливий розвиток як інструменту відображення національної концептосфери. 

Окрім того, перехід концептів із різних типів свідомості у сферу повсякденно-

побутового узусу завдяки філософській категорії необхідності сформував їх 

національну специфіку, відображену в мовній картині світу.  

Установлено, що національна свідомість іспанців у концептуальні сфері 

представлена універсальними концептами з культурно-специфічними 

характеристиками та ендемічними концептами, вербалізованими 



18 
 

безеквівалентними мовними одиницями. Вони відзначаються широким 

розгалуженням семантичних гілок та високим ступенем метафоризації, завдяки 

якій виникає полісемія, що зумовлює появу нових значень, а отже, і розвиток 

поняттєвої складової та самого прототипу ядра концептів. 

Національномарковані концепти класифіковано згідно критерія їх 

належності до певної субконцептосфери, інтегрованої в національну 

концептуальну систему. Установлено, що найбільш яскраве національне 

забарвлення мають суспільно-історичні, морально-етичні та психо-емоційні 

концепти. 

Суспільно-історичні концепти CULTURA, SOLIDARIDAD 

характеризуються появою вторинного прототипу в XVIII–XIX століттях 

завдяки ідеям просвітництва та новим суспільним настроям у державі.  

Встановлено, що вторинний прототип концепту CULTURA вивів на 

елітний рівень творчість художників, філософів та письменників доби Золотого 

віку, перетворивши поняттєву складову з вміння обробляти землю на визнання 

творчого таланту. Національноспецифічними характеристиками концепту 

CULTURA виявилися  включені в нього категорії capacidades intelectuales, 

conocimiento,  habilidad, nivel de educación, creación del estilo, conducta, manera. 

Ціннісна складова, окрім позитивних характеристик, містить негативні оцінки, 

зокрема зневажливе ставлення, сформоване в добу бароко. Просвітництво в 

академічних іспанських колах культивує духовний розвиток як непряме 

значення терміну cultura. Срібний вік перетворює культуру на цивілізацію з 

усіма відповідними асоціативними зв’язками, що формували тогочасну картину 

світу, та на науково-технічний прогрес ХХ століття. 

Поняттєва складова концепту SOLIDARIDAD у мовній картині світу 

Іспанії XVI–XVII століття оперує категоріями милосердя, співчуття, милість, 

жалість, і лексемами-репрезентантами концепту виступають форми caridad, 

compasión, misericordia, piedad. Лексема sólido використовується в будівельній 

сфері та юриспруденції зі значенням твердий, надійний. Вторинний прототип 

концепту формується в XIX столітті, наближаючись за значенням до термінів 

beneficencia (благодійність), filantropía (альтруїзм), humanitarismo (людяність) 

та перетворюється на новий принцип життя суспільства, добробуту якого 

можна досягнути завдяки взаємодії та політичній єдності. 

Національноспецифічними особливостями цього концепту стали категорії 

приналежності до певного уособленого колективу, закритість, а також поділ 

на світську та теологічну складові. Новий вектор розвитку вторинного 

прототипу концепту з’явився в другій половині ХХ століття, перетворивши 

його на політичну цінність іспанського суспільства та один із фундаментальних 

складових нової ідеології, що мала сприяти єднанню різноманітної та відмінної 

Іспанії. Окрім того, концепт SOLIDARIDAD сприймається темпераментними та 

добродушними іспанцями як невід’ємна складова повсякденних стосунків. 
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Найбільш важливими морально-етичними концептами, пов’язаними із 

національною свідомістю іспанського народу, є концепти FE, HONOR, 

TOLERANCIA, що практично перетворилися на соціальні інститути. 

Особливим оцінним значенням стабільності та могутності іспанський 

варіант універсального концепту FE завдячує створенню могутньої держави на 

жорстких політичних та ідеологічних засадах. Ядро концепту FE становлять 

релігійні категорії, до яких апелює велика кількість як мовних, так і позамовних 

репрезентантів. Первинний прототип цього концепту залишився незмінним, 

проте протягом XVI–XX століть полярно змінилося розміщення складових 

ближньої й дальньої периферії концепту. Значення, що знаходилися на 

периферії в XVI столітті – seguridad (переконання), certidumbre (впевненість), 

certificación (підтвердження), certificado (свідоцтво) – витіснили ядерні 

значення й у ХХ столітті посіли їхнє місце. Натомість теологічні складники 

поступово відходили на задній план, частково актуалізувавшись лише в 

ХХ столітті, але з якісно новим ціннісним наповненням. Сліпа віра 

перетворюється на логічний пошук пояснень життєвих ситуацій,  а значення 

esperanza (надія) набуває релігійного відтінку, відсутнього в XVI столітті. 

Лексеми з негативною семантикою поруч із репрезентантами концепту свідчать 

про появу негативних суспільних оцінок та зневіри. 

Іспанську свідомість та спосіб мислення найбільш влучно характеризує 

національномаркований концепт HONOR, вторинний прототип якого 

характеризується об’єктивною та суб’єктивною складовими, що 

репрезентуються лексемами honor та honra у мовній картині світу. Об’єктивна 

складова визначає ідеалізоване поняття, яке існує незалежно від людини, на 

відміну від суб’єктивного, динаміка розвитку якого зумовлюється шляхетними 

вчинками та добропорядністю людини.  Значення слава визначає паралельний 

вектор розвитку вторинного прототипу, зумовлений полісемією. Якщо honor 

залишається незмінною категорією – константою іспанської національної 

свідомості, хоча й включає в себе антиномію іронія, то ціннісна складова honra 

характеризується високою динамікою змін. 

Концепт TOLERANCIA, первинний прототип якого містив філософсько-

етичну категорію інтелект, яка характеризувалася такими концептуальними 

ознаками, як розумова діяльність, людина, розвиток, перетворився на 

морально-етичний концепт, що в ході розумово-інтелектуальної рефлексії став 

відображати міжособистісні відносини. Релігійний фанатизм звів розширення 

універсального концепту до гомогенної інтерпретації релігійних чеснот у 

іспанській національній концептосфері, звузивши набір його ядерних 

прототипних категорій, центральне місце серед яких посіли категорії creencia, 

esperanza, caridad. Згодом боротьба за неканонічні переконання в межах самої 

церкви сприяла входженню до прототипного ядра концепту категорії 

терпимість, що відображала головну цінність в стосунках між Богом і людьми. 

У XVIII–XIX століттях концепт актуалізувався зі значеннями aguante 

(стриманість), disimulo (поблажливість), paciencia (терпіння), permisiόn 
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(милість), sufrimiento (страждання). Актуальними ознаками ХХ століття стали 

democracia, derecho a la diferencia, derecho a ser distintos, derechos humanos, 

identidad, sociedad democrática, характеризуючись широкими асоціативними 

зв’язками в національній концептосфері. Поступове розширення набору 

ядерних категорій та концептуальних ознак досліджуваної ментальної одиниці 

свідчить про її асиметричний характер. Пройшовши тривалий історичний шлях, 

концепт TOLERANCIA від майже повного заперечення терпимості XVI століття 

розвинувся в безпрецедентну дозволеність різноманітності та відмінностей 

ХХ століття, відзначившись конкретністю, метафоричністю та образністю в 

мовній картині світу Іспанії.  

Психо-емоційна категорія azar, потрапивши до іспанського менталітету з 

арабського світу, згодом перетворилася на ядерну категорію 

національномаркованого концепту AVENTURISMO, асоціативними зв’язками з 

яким характеризуються усі вагомі концепти національної концептосфери 

Іспанії. Аналіз засвідчив, що іспанський концепт AVENTURISMO 

характеризується здатністю модифікувати інші значущі концепти національної 

концептосфери Іспанії завдяки широкій сітці асоціативних зв’язків та широті 

своєї репрезентації в мовній картині світу. Поява його вторинного 

прототипного ядра визначається зміною набору базових прототипних категорій 

oportunidad (випадковість), suerte inesperada (несподівана вдача), peligro 

(небезпека), riesgo (ризик), azar (азарт) на категорії política sin una posición 

ideológica definida (політика без визначеної ідеології), grave probabilidad de 

fracaso (можливість глибокого провалу), fines lucrativos (корисні цілі), conducta 

política irresponsable (безвідповідальна поведінка політика), внаслідок чого не 

лише розширилися значення лексичних одиниць, а й з’явилися лексичні 

дублети aventurismo i aventurerismo в мові, останній з яких відзначається 

негативною конотацією. 

Ендемічні концепти, що в мовній картині світу Іспанії верблізовані 

безеквівалентною лексикою, завдяки розгалуженості своєї асоціативної мережі 

тісно переплелися з усіма складовими національної концептосфери, додаючи їм 

специфічного забарвлення в процесі їх інтерпретації національною свідомістю. 

Суспільно-історичний концепт CABALLERÍA пройшов розвиток від 

характеристики солдата, войовничого захисника честі та угідь до позначення 

сучасних розумних, працелюбних чоловіків з високими моральними якостями, 

незалежно від їхнього походження. Концепт не лише зберіг свої ціннісні 

характеристики, але й перетворився на символ національної ідентифікації 

іспанців. Широкі асоціативні зв’язки зумовили високий рівень метафоризації, 

вмістивши в образ благородні почуття, боротьбу з лінощами, пригоди і 

благочестя, служіння Богу та прекрасній дамі, високій патріотичній ідеї та 

знедоленим верствам населення, відданість і незалежність, комерційність, 

моралізм, геніальність. 

Морально-етичний концепт DESENGAÑO визначає особливий вид 

знання, властивий носіям іспанського менталітету, який є результатом виходу з 
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омани, втечі від  ворожого світу завдяки уяві та творчості, пошуку хиткої межі 

між бажаним та реальним, вміння знаходити щастя там, де це неможливо.   

Вторинний прототип психо-емоційного концепту FLAMENCO з’являється 

лише в XVIII столітті й активно витісняє майже всі значення, що розвинулися 

раніше. Концептуальні категорії територіальна приналежність та мистецькі 

віяння поступилися місцем категоріям рух інтелектуалів, політичні ідеї та 

проблеми національної єдності іспанської спільноти. У ядрі номінативного 

поля зосереджуються уявлення про певний тип музики, спів, танцювальні рухи 

як ствердження життєвої сили, пристрасті, самовираження. Актуальними 

концептуальними ознаками XVIІІ століття є пристрасть, темпераментність, 

доступність, поширеність. XIX століття накладає відбиток інтелектуальності 

та філософського мислення. ХХ століття до ядерної зони концепту вводить 

категорії символічність та ідейність, надаючи йому суспільно-ідеологічних 

рис. 

Отже, з формуванням єдиного Королівства Іспанії та поширенням 

національної ідеї більшість вагомих для іспанської національної концептосфери 

складових характеризуються формуванням вторинного прототипного ядра, що 

привело до кардинальних змін у поняттєвій, асоціативній та аксіологічній 

складових та розвитку нових значеннєвих векторів елементів мовної картини 

світу.  

 

ВИСНОВКИ 

Вивчення національномаркованих концептів іспанської національної 

концептосфери зумовлюється можливістю застосування багатокомпонентного 

аналізу з поєднанням методів суміжних напрямків досліджень у синхронно-

діахронній площині, оскільки національний відбиток лінгвокультурного 

концепту є історичним нашаруванням концептуальних ознак, віддзеркалення 

яких підсвідомо закладається в концептуальній картині світу індивіда.  

У нашому дослідженні вперше в сучасній лінгвістиці розроблено цілісну 

концепцію історичної лінгвоконцептології на основі інтеграційного 

поліпарадигмального підхіду до вивчення іспанської національної 

концептосфери, який об’єднав історико-порівняльний, лінгвокогнітивний та 

лінгвокультурологічний методи з теорією прототипів і дозволив виявити 

закономірності еволюційного розвитку національномаркованих концептів, які є 

головними маркерами ідентифікації національної своєрідності іспанського 

народу. 

Встановлено, що дифузністю та мінливістю мисленнєвих категорій, які, 

водночас, підпорядковуються стійким когнітивним принципам категоризації 

навколишнього світу в свідомості людини, пояснюється постійними змінами 

концептуальної системи. Поєднання онтологічної та гносеологічної сфери 

буття концептів – ситуацій, у яких актуалізуються їх асоціативні зв’язки, 

відбувається їх осмислення колективною національною свідомістю та піддання 
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інтелектуальній рефлексії, – визначає їх перетворення на національномарковані 

ментальні одиниці. 

Національномаркований концепт ми визначаємо як об’ємне безперервно 

еволюціонуюче ментальне утворення, занурене в певні часові рамки культури, 

що виражає національно-культурну специфіку народу, має ідейно-оцінні 

властивості, відзначається високим ступенем асоціативності та 

поліапелятивності до концептів з яскравим оцінним забарвленням, пов’язаним 

зі стереотипністю та національними інтересами суспільства.  

У ході дослідження з’ясовано, що особливостями національномаркованих 

концептів Іспанії є наявність перетворених форм концептів, відображених 

зміненим набором категорій вторинного прототипного ядра та концептуальних 

ознак; щільність асоціативної мережі, яка визначає онтологічну сферу 

існування національномаркованих концептів; національно обумовлена 

специфіка інтерпретаційного поля, яке відображає шляхи і способи осмислення 

концепту колективною свідомістю; співіснування сакральної і секулярної 

форми домінантних ментальних одиниць у  антиномному іспанському 

світогляді. 

Виходячи із визначення національномаркованих концептів, критеріями їх 

відбору стали: частотність використання і множинність мовних форм, які 

апелюють до відповідного концепту в мовній картині світу Іспанії різних 

історичних епох; обсяг асоціативної складової концепту, яка поєднує 

переважну більшість сфер життєдіяльності іспанського суспільства; утворення 

вторинного прототипного ядра концептів шляхом оновлення категорій 

поняттєвої складової, що свідчить про тривалість історичного розвитку 

мисленнєвої одиниці в межах національної концептосфери; існування об’ємних 

інтерпретаційних полів відповідного концепту, оскільки глибокому 

осмисленню завдяки логіко-мисленнєвим операціям піддаються найбільш 

значущі складові концептуальної системи, пов’язані з національними та 

етнічними цінностями; співіснування різних інтерпретацій концепту, 

пов’язаних з різними типами свідомості, поєднання яких визначає специфіку 

антиномного світогляду іспанців, зумовлену особливостями їхнього 

національного характеру, менталітету та соціо-історичними чинниками. 

Ми встановили, що до національномаркованих концептів Іспанії XVI–

XX століття належать одиниці найвищого рівня абстракції AVENTURISMO, 

CABALLERÍA, CULTURA, DESENGAÑO, DIVERSIDAD, DUENDE, FE, 

FLAMENCO, HONOR, IGUALISMO, INQUISIСIÓN, LENGUA NACIONAL, 

LIBERTAD, MACHISMO, MONARQUÍА ESPAÑOLA, NACIÓN, SOLIDARIDAD,  

TAUROMAQUIA, TOLERANCIA, ієрархічна структура яких включає одиниці 

менш абстрактних рівнів, самим низьким із яких є ієрархічний рівень, 

представлений концептами базового рівня свідомості з достатньо високим 

ступенем інформативності, що вербалізуються в іспанській мовній картині 

світу конкретними лексичними одиницями. 
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Аналіз інтерпретаційного поля іспанських національномаркованих 

концептів засвідчив, що універсальні концепти отримують 

національноспецифічну маркованість, потрапляючи зі сфери державно-

ідеологічного та релігійно-католицького світогляду іспанського народу в сферу 

повсякденно-побутового узусу,  де їхнє (1) онтологічне та (2) гносеологічне 

наповнення піддається (3) інтелектуальній рефлексії, що відображає 

переосмислення концептів носіями національної концептосфери та модифікує 

їхнє інтерпретаційне поле. 

Установлено, що результатом еволюційного розвитку іспанських 

національномаркованих концептів є поява вторинних прототипів 

концептуального ядра, що характеризуються зміною поняттєвого компоненту 

та набору концептуальних ознак із переходом концептів із філософської та 

сакральної до секулярної сфери світосприйняття. Вторинні прототипи 

іспанських національномаркованих концептів якісно відрізняються від своїх 

первинних прототипів та архетипів наповненням поняттєвого компоненту та 

новими когнітивними ознаками, проте їхній зв’язок родинної спорідненості 

зумовлює можливість актуалізації будь-якої з попередньо існуючих форм та її 

подальшого розвитку. 

У дослідженні запропоновано новий підхід до розуміння структури 

національної концептосфери як системи із множинністю ієрархічно-

структурованих у плані синхронії та самоподібних у плані діахронії елементів, 

що підлягають якісним змінам завдяки все новим актуалізаціям в історичному 

континуумі, викликаним зовнішніми суспільно-історичними чинникам та 

внутрішнім взаємовпливом. Фрактально-ієрархічна структура національної 

концептосфери дає уявлення про цілісність її часово-просторового розвитку, 

оскільки діахронні варіанти концептів та концептосфер (що, так само як і 

фрактал, характеризуються безкінечною множинністю самоподібних структур, 

кожна з яких успадковує та в процесі мовної актуалізації модифікує попередні 

ознаки) у синхронній площині перетворюються на ієрархічну систему, яка 

включає концепти різних рівнів абстрагування. 

Визначено антиномнопродукуючу природу еволюційних процесів у 

національній концептосфері Іспанії, ментальність та логіко-мисленнєві операції 

носіїв якої характеризуються зіткненням протиріч та вмінням усувати їх в 

межах колективної національної свідомості, інтегрованої в національну 

концептосферу. Домінантними антиноміями іспанської свідомості є поєднання 

теоцентричної й антропоцентричної системи цінностей; перевага емоційно-

інтуїтивного пізнання світу над раціональним; двояке ставлення до смерті; 

перевага  індивідуалізму над персоналізмом. 

Уперше в нашому дослідженні встановлено особливості просторово-

континуумного розвитку іспанської національної концептосфери, що 

характеризується хвилеподібною динамікою та визначається продовженням 

історичного розвитку етнічнодетермінованих варіантів іспанських 

національномаркованих концептів, зміни поняттєвого, аксіологічного та 
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асоціативного наповнення яких впливають на розвиток національно 

узагальненого концепту.  

Під час дослідження виявлено, що становлення національномаркованих 

концептів Іспанії базується на існуючих етноспецифічних концептах тих 

етносів, які формують іспанську націю. Перетворившись на єдину форму 

національної свідомості, етноспецифічні концепти, маючи власні особливості, 

зумовлені суспільно-територіальним укладом життя, продовжують 

змінюватися, тим самим впливаючи на ґенезу ієрархічно вищих ментальних 

структур. 

Найбільш специфічні елементи національної концептосфери іспанців, 

широко репрезентовані в мовній картині світу різними мовними засобами,   

характеризуються високим ступенем поліапелятивності та метафоризації, 

наявністю своїх ідейно-оцінних властивостей в усіх сферах життя іспанського 

суспільства. 

Частина з них репрезентована універсальними концептами із високим 

ступенем національноспецифічних ознак, зокрема суспільно-історичні 

концепти CULTURA, SOLIDARIDAD; морально-етичні – FE, HONOR, 

TOLERANCIA; психо-емоційний концепт – AVENTURISMO.  

Ендемічні концепти CABALLERÍA, DESENGAÑO, DUENDE, FLAMENCO, 

репрезентовані безеквівалентою лексикою, характеризуються рисами 

ідеологічних символів, водночас залишаючись повсякденною складовою 

побуту іспанців. Їхній розвиток характеризується переорієнтацією ціннісного 

компоненту та відмінностями актуалізації тих чи інших концептуальних ознак 

у різних історичних епохах. Широта асоціативних зв’язків зумовлює високий 

рівень метафоризації цих концептів та їхню важливість у іспанському 

світогляді. 

Установлено, що еволюційними піками ґенези іспанської національної 

концептосфери виступають моменти зняття протиріч шляхом змін 

концептуальної структури свідомості, якому передують процеси ціннісних 

переорієнтацій суспільства та узгодження антиномій в межах ментальних 

одиниць, відображені в реорганізації концептуальних ознак 

національномаркованих концептів та розширенні поняттєвої і ціннісної 

складових. Формування нових асоціативних зв’язків надає поштовху ядру 

концептів до реорганізації та оновлення, що в поєднанні із зовнішніми 

рушіями, спричиняє формування варіативного прототипного ядра іншої 

конфігурації. Після цих процесів зміни відображаються в мовній картині світу у 

формі нових семантичних або полісемічних значень мовних одиниць. 

Еволюційними етапами розвитку іспанської національної концептосфери 

стали XVI – початок XVII століття (формування імперії,  становлення 

іспанської мови як національної, Золотий вік), друга половина XVII – XVIII 

століття (лютування іспанської інквізиції, виснажливі війни, втрата домінуючих 

позицій у світовій політиці), XIX століття (втрата колоній, Просвітництво та 

Срібний вік) та XX століття (диктатура, перехід до демократичного устрою 



25 
 

суспільства, період науково-технологічного прогресу, економічні злети та 

падіння). Проміжні етапи сприяли становленню мовної картини світу та 

підготовці до наступного етапу розвитку. Закономірність етапів еволюційного 

розвитку національної концептосфери Іспанії полягає в тому, що актуалізація 

морально-етичних цінностей у періоди суспільно-політичних криз змінюють 

мовну картину світу нації шляхом мистецько-культурних злетів. Поєднання 

антиномних категорій, властиве іспанській свідомості, провокує реорганізацію 

ціннісної складової національномаркованих концептів, формуючи підґрунтя 

для модернізації ідейно-державних цінностей та підштовхуючи 

концептуальний прототип до якісно нових перетворень. 

Прогностична модель розвитку національної концептосфери Іспанії, що 

базується на тенденціях ґенезних модифікацій іспанських 

національномаркованих концептів, характеризується тяжінням до розширення 

морально-етичних категорій гуманізації та особистісності, суспільно-

генеративних категорій глобалізації, демократизації та розвитку, що свідчить 

про пацифізм суспільних настроїв,  спрямування зусиль на розвиток 

матеріальних та духовних цінностей, зверненість до глибинних сутностей у 

фізичному та науковому просторах. 

Подальші перспективи дослідження ми вбачаємо в спрямуванні 

інтерпарадигмального підходу із застосуванням синхронно-діахронного аналізу 

до вивчення національних концептосфер в царину психолінгвістики, 

використання методів якої у поєднанні із антиномнопродукуючою природою 

еволюційних процесів може зробити значний внесок у вирішення питань 

виокремлення пріоритетів національної свідомості, формування аксіологічної 

шкали оцінних значень, визначення особливостей національного світобачення, 

що моделюють образ носіїв  національної мови як з позиції універсального, так 

і з позиції національноспецифічного в мовній картині світу. 
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Попова Н. М. Еволюція національномаркованих концептів у мовній 

картині світу Іспанії (XVI–XX століття). – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.05 – романські мови. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 

2018. 

Дисертацію присвячено дослідженню еволюційних процесів ядерної та 

периферійної зони національномаркованих концептів Іспанії XVI–XX століття, 

що спрямовують основні вектори ґенези національної концептосфери та 

розвиваються під впливом культурно-історичних, суспільно-політичних та 

морально-етичних особливостей світосприйняття іспанців.  

У роботі запропоновано цілісну концепцію історичної 

лінгвоконцептології на основі інтеграційного поліпарадигмального підходу до 

вивчення іспанської національної концептосфери, який об’єднав порівняльно-

історичний, лінгвокогнітивний та лінгвокультурологічний методи з теорією 

прототипів і дозволив виявити закономірності еволюційного розвитку 

національномаркованих концептів, які є головними маркерами ідентифікації 

національної своєрідності народу. Встановлено антиномнопродукуючу природу 

еволюційних процесів у національній концептосфері Іспанії, запропоновано 

новий підхід до розуміння структури національної концептосфери як системи із 

множинністю ієрархічно структурованих у плані синхронії та самоподібних у 

плані діахронії елементів, що підлягають якісним змінам завдяки все новим 

актуалізаціям в історичному континуумі, описано прогностичну модель 

розвитку національної концептосфери Іспанії, що базується на тенденціях 

ґенезних модифікацій іспанських національномаркованих концептів.  

Проведене дослідження підтвердило висунуту гіпотезу про 

передбачуваність розвитку національної концептосфери й показало значущість 

і перспективність вивчення особливостей розвитку динамічних структур 

свідомості, котрі відображаються у мовній картині світу. 

Ключові слова: національномарковані концепти, еволюція, мовна 

картина світу Іспанії, категорія, прототипне ядро концепту, концептосфера, 

синхронно-діахронний аналіз.  

 

АННОТАЦИЯ 

Попова Н. М. Эволюция национальномаркированных концептов в 

языковой картине мира Испании (XVI–XX века). – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук  

по специальности 10.02.05 – романские языки. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки 

Украины, Киев, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию эволюционных процессов ядерной 

и периферийной зоны национальномаркированных концептов Испании XVI–
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XX веков, которые направляют основные векторы развития национальной 

концептосферы и развиваются под влиянием культурно-исторических, 

общественно-политических и морально-этических особенностей 

мировосприятия испанцев.  

В работе предложена целостная концепция исторической 

лингвоконцептологии на основе интеграционного полипарадигматического 

подхода к изучению испанской национальной концептосферы, который 

объединил сравнительно-исторический, лингвокогнитивный и 

лингвокультурологический методы с теорией прототипов и позволил найти 

закономерности эволюционного развития национальномаркированных 

концептов, которые являются главными маркерами идентификации 

национального своеобразия народа. В исследовании установлено 

антиномнопродуктивную природу эволюционных процессов в национальной 

концептосфере Испании, предложен новый подход к пониманию структуры 

национальной концептосферы как системы с множественностью иерархически 

структурированных в плане синхронии и самоподобных в плане диахронии 

элементов, подлежащих качественным изменениям благодаря новым 

актуализациям в историческом континууме. Представлено описание  

прогностической модели развития национальной концептосферы Испании, 

которая основывается на тенденциях генезисных модификаций испанских 

национальномаркированных концептов. 

Проведенное исследование подтвердило выдвинутую гипотезу о 

предсказуемости развития национальной концептосферы и показало 

значимость и перспективность изучения особенностей развития динамических 

структур сознания, которые отражаются в языковой картине мира. 

Ключевые слова: национальномаркированные концепты, эволюция,  

языковая картина мира Испании, категория, прототипное ядро концепта, 

концептосфера, синхронно-диахронный анализ. 

 

ABSTRACT 

Popova N. M. Nationally tagged Concepts’ Evolution in the Language 

World View of Spain (the 16
th

-20
th

 Centuries). – Qualification scientific work on 

the rights of manuscript. 

Thesis presented for a Doctor Degree in Philological Sciences. Research 

Specialization: 10.02.05 – Romance Languages. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv, 2018. 

The dissertation deals with the evolutionary processes of nuclear and peripheral 

zones of nationally tagged concepts of Spain of the 16
th
–20

th
 centuries which 

determine main developing vectors of the national conceptual sphere and evolve 

under the influence of historical, cultural, social, political and ethical peculiarities of 

Spaniards’ world view perception.  

The synchronic-diachronic analysis of the national conceptual sphere includes 

all its components, explaining reasons of nation minds’ conceptual changes, in which 
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the associative component connects all areas of social life and activity and reflects 

nationally specific way of flowing of nation representatives’ logical and thinking 

processes, as evidenced by the concepts interpretive field that encompasses their 

informational and value component, subjected to cognitive-evaluative operations of 

national consciousness existing in state-ideological, catholic-religious and everyday-

life forms.  

The relevance of our study is conditioned by linguists’ increasing interest in the 

investigation of language phenomena and the main factors of national conceptual 

sphere formation and development interrelation. The national conceptual sphere is a 

complex system of nationally tagged concepts which are clusters of culture existing 

in the mind of each individual, capable of calling associations with big life spheres in 

nation representatives’ minds and of forming and developing the national 

consciousness that is inextricably linked to the concepts’ historical layers created in 

different historical periods. That is why the scientific research problem is determined 

by the necessity of creating a global integrative concept of national conceptual sphere 

modeling, including synchronic and diachronic analysis data based not only on the 

study of concept’s etymological archetype, but also of the primary and secondary 

prototype models, the basis for the study of which was elaborated in D. Geeraerts’s 

works. The investigation of causes and changes dynamics in the nuclear prototype 

conceptual categories set and key elements conceptual features, mutual influence of 

which determines society’s values orientations, proves the predictability of seemingly 

uncontrolled chaotic processes and enables a deeper understanding of language 

system, conceptual system and cultural national phenomena relationships. 

A new research direction of historical linguistic concepts’ study based on 

integral poliparadigmal approach to the investigation of the Spanish national 

conceptual sphere which combines comparative history, cognitive and cultural 

linguistics methods with the theory of prototypes and allows revealing the laws of 

evolutionary development of nationally tagged concepts – the main markers of 

people’s national identity representation, – was developed. Spanish national 

conceptual sphere evolutionary processes’ antinomy-producing nature has been 

determined, so that Spaniards’ mentality and logically-thinking operations are 

characterized by collisions of contradictions and ability to eliminate them within the 

collective national consciousness, integrated into the national conceptual sphere. A 

new approach to understanding of the structure of the national conceptual sphere as a 

system with a plurality of hierarchically structured on the synchronic level and self-

similar on the diachronic level components that are subject to qualitative changes due 

to new actualizations in the historical continuum caused by external social and 

historical factors and internal interactions was proposed. It is the first time when an 

attempt to model the dynamic structure of the Spanish national conceptual sphere and 

to determine the reasons of its development by analyzing and comparing the 

conceptual, value and associative constituents of nationally tagged concepts in 

various historical periods was conducted. The analysis permitted to reveal changes in 
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concepts’ content, the most striking conceptual features and ways of nationally 

tagged concepts’ verbalization.  

The analysis showed that the most Spanish nationally tagged concepts are 

characterized by formation of a secondary prototype core with radical changes in the 

conceptual, associative and axiological components and their language 

representatives obtained new semantic meanings in the Spanish language world view. 

The general direction of the development of nationally tagged concepts to 

humanization, democratization and globalization of society shows the predominantly 

peaceful character of social sentiments, focusing on the development of material and 

spiritual values, appealing to deep senses in physical and scientific spheres. 

Consequently, the study confirmed the hypothesis about the predictability of 

the development of the national conceptual sphere and showed the significance and 

prospect of studying the peculiarities of development of consciousness dynamic 

structures, reflected in the language world view. 

Key words: nationally tagged concepts, evolution, Spanish language world 

view, category, concept prototype core, conceptual sphere, synchronic-diachronic 

analysis. 

 

 

 


