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АНОТАЦІЯ 

 

Попова Н. М. Еволюція національномаркованих концептів у мовній 

картині світу Іспанії (XVI-XX століть). – Кваліфікаційна наукова праця 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 розвитку національної концептосфери та 

модифікуються під впливом історико-культурних, суспільно-політичних та 

морально-етичних особливостей світогляду й сприйняття іспанців. Вивчення 

тенденцій та динаміки розвитку найбільш значущих національномаркованих 

концептів на синхронних зрізах кожної історичної епохи та їх порівняння на 

рівні діахронії уможливлює створення прогностичної моделі ґенези 

національної концептосфери як структурно-динамічного утворення. 

Синхронно-діахронний аналіз національнодетермінованої концептосфери 

комплексно охоплює усі її складові, пояснюючи причини концептуальних змін 

свідомості народу, у якій асоціативний компонент пов’язує між собою усі 

сфери буття й діяльності суспільства та відображає національноспецифічний 

спосіб протікання логіко-мисленнєвих процесів представників цієї нації, про 

що свідчить інтерпретаційне поле концептів, яке охоплює їх інформаційно-

ціннісний зміст, підданий пізнавально-оцінним операціям національної 

свідомості в її державно-ідеологічному, католицько-релігійному та 

повсякденно-побутовому вимірах. 

Актуальність дослідження зумовлено потребою створення глобальної 

інтеграційної концепції моделювання національної концептосфери, 

сформованої з національномаркованих концептів, які відображають 
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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 

застосування синхронно-діахронного аналізу до вивчення 

національномаркованих концептів.  

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 

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. 

Базуючись на частотності використання лексем-репрезентантів концептів, 

кількості мовних засобів, здатних до них апелювати, їхній образності й 

метафоричності, що свідчать про широку мережу асоціативних зв’язків, можна 

стверджувати, що найбільш значущими складовими іспанської національної 

концептосфери, навколо яких організовано цілі сфери суспільного життя і які 

характеризуються глибокою взаємопроникністю та наявністю когнітивної бази 

– національнозначущої інформації, знання якої є властивим носіям  іспанського 

менталітету, – є національномарковані концепти GRAN NACIÓN, MONARQUÍА 

ESPAÑOLA, TOLERANCIA, SOLIDARIDAD, LIBERTAD, CULTURA, IGUALDAD, 

IDENTIDAD, DIVERSIDAD, COHESIÓN SOCIAL, INDIVIDUALIZACIÓN, 
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HONOR, FE, MORAL, CABALLERÍA, FLAMENCO, CORRIDA, IGUALISMO, 

AVENTURISMO, DESENGAÑO, DUENDE, ієрархічна система яких містить 

значну кількість самоподібних ментальних структур, що з кожною нижчою 

ієрархічною сходинкою наближаються до прототипних категорій, 

відображених у моделі базового рівня свідомості кожного представника 

іспанського народу. Розвиток усіх цих концептів характеризується 

формуванням вторинного прототипного ядра, якому передувала міграція 

ядерних та периферійних складових концептів, розширення їхніх асоціативних 

зв’язків, модифікація ціннісної складової та зміна ядерних прототипних 

категорій, зумовлена зміною онтологічного статусу концепту на 

гносеологічний.  

Динаміка розвитку прототипного ядра концепту відображається 

семантичною ґенезою мовних одиниць, що вербалізують концепт у мовній 

картині світу. Застосування когнітивної інтерпретації до результатів 

семантичного аналізу розкриває концепт із залученням якомога більшого 

обсягу культурної, побутової та історичної інформації, чому сприяє 

використання етнологічних, історичних та соціологічних методів. Розвиток 

національномаркованих концептів Іспанії характеризується змінами періодів 

бурхливого розвитку періодами застою. Проте, останні відіграють стабілізуючу 

роль в становленні мовної картини світу, даючи змогу мовцям асимілювати 

новотвори та виокремити оказіональні семантичні значення, зважаючи на те, 

що формування концептуальної картини світу завжди випереджає становлення 

мовної картини світу.  

Головними рушіями семантичного розвитку значення є наявність більш 

прототипних і менш прототипних категорій у структурі концепту; існування в 

національній концептосфері різних концептів, вербалізованих однаковою 

мовною одиницею; розмитість категоріальних меж і труднощі у визначенні 

основних концептуальних ознак, пов’язаних із багатогранністю навколишнього 

світу. Важливим чинником зміни набору ядерних прототипних категорій 

концептів, що приводить до еволюційних змін, є антиномність іспанського 
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світогляду, що зумовлює співіснування суперечливих категорій в межах однієї 

ментальної одиниці. Домінантними антиномами іспанської свідомості, що 

існують у межах національно-маркованих концептів Іспанії, є 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.  

Особливістю національномаркованих концептів, що відображають 

психологічні та історико-соціальні характеристики народу, на відміну від 

універсальних та лінгвокультурних концептів, є наявність між ними особливих 

зв’язків, пов’язаних із національною самоідентифікацією представників 

певного народу. Ця специфічна й значуща частка свідомості суттєво впливає на 

внутрішні механізми формування концептосфери, що відображається в 

іспанській мовній картині світу та має свої характеристики на кожному  

історичному проміжку. Через її мінливість у часі національномаркованим 

концептам властиві більш кардинальні часово-просторові модифікації в 

порівнянні з іншими типами концептів, що відображається не лише поступовим 

розвитком, а й зміною набору ядерних прототипних категорій концепту в 

переломні історичні моменти та періоди переходу концепту від одного типу 

колективної свідомості до іншого (сакрального, державно-ідеологічного, 

філософського, секулярного). Наслідки еволюційних процесів є найбільш 

помітними в змінах прототипного ядра національномаркованих концептів. 

Етимологічний архетип, закладений в основу кожного національнозначущого 

концепту, позбавлений національноетнічної ідентичності, проте він стабілізує 

подальший розвиток прототипного ядра, що піддається гнучкості семантичної 

структури. 

Загальна спрямованість розвитку національномаркованих концептів 

Іспанії в напрямку гуманізації, демократизації та глобалізації суспільства 

свідчить про переважно пацифіський характер суспільних настроїв,  
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спрямування зусиль на розвиток матеріальних та духовних цінностей, 

зверненість до глибоких сутностей у фізичному та науковому просторах. 

Проведене дослідження підтвердило висунуту гіпотезу про можливість 

гіпотетичного передбачення розвитку національної концептосфери й показало 

значущість і перспективність вивчення особливостей розвитку динамічних 

структур свідомості, які відображаються у мовній картині світу. 

Ключові слова: національномарковані концепти, еволюція, антиноми, 

мовна картина світу Іспанії, прототипне ядро концепту, концептосфера, 

синхронно-діахронний аналіз.  
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SUMMARY 

 

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’ worldview perception. Studying the trends and dynamics of the most 

important national concepts in synchronous marked sections of each historical period 

and their diachronic comparisons enables the creation of predictive models of genesis 

of national conceptual sphere as a structural and dynamic formation. 

The synchronic-diachronic analysis of the national conceptual sphere includes 

all its components, explaining reasons of nation minds’ conceptual changes, in which 

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 interpretative field that encompasses their 

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

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

life forms. 

The relevance of the dissertation is determined by the need to create a global 

integration concept for national conceptual sphere modeling, which consists of 

nationally tagged concepts reflecting the peculiarities of people’s national 

consciousness and thinking processes of different historical epochs. Linguists’ 

increased interest in the study of thought-speech mechanisms and language 

phenomena interaction and in national conceptual spheres peculiarities requires an 
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integrated approach and the use of synchronic-diachronic analysis to Spanish 

nationally tagged concepts investigation. 

The scientific novelty of the research consists in the developing of an integral 

historical linguistic concepts’ approach to the study of the Spanish national 

conceptual sphere, which combines comparative history, cognitive linguistic and 

cultural linguistics methods with the theory of prototypes and allows to reveal the 

laws of evolutionary development of nationally tagged concepts, verbalized in the 

Spaniards’ language world view from the sixteenth till the twentieth century. The 

thesis describes linguistic and cognitive principles of verbalization; the nature of 

evolutionary modifications of Spanish nationally tagged mental unit’s components 

and thinking and language mechanisms of their national identity formation. The 

peculiarities and causes of spatial and continuum changes in the Spanish national 

conception sphere have been determined and the prognostic model of its development 

have been proposed.  

Taking into account the frequency of the use of words-concepts’ 

representatives, the amount of language means that can appeal to them, their imagery 

and metaphorical nature indicating a wide network of associative ties, we can affirm 

that the most significant components of the Spanish national conceptual sphere, 

around which the whole sphere of social life are organized and which are 

characterized by deep interpenetration, are nationally tagged concepts GRAN 

NACIÓN, MONARQUÍA ESPAÑOLA, TOLERANCIA, SOLIDARIDAD, LIBERTAD, 

CULTURA, IGUALDAD, IDENTIDAD, DIVERSIDAD, COHESIÓN SOCIAL, 

INDIVIDUALIZACIÓN, HONOR, FE, MORAL, CABALLERÍA, FLAMENCO, 

CORRIDA, IGUALISMO, AVENTURISMO, DESENGAÑO, DUENDE, hierarchical 

systems of which contain a large number of self-similar mental structures, which with 

each lower hierarchical step approach to the prototype categories reflected in the 

model of consciousness basic level of each Spanish nation representative. The 

development of all these concepts is characterized by the formation of a secondary 

prototype core, which was preceded by the migration of nuclear and peripheral 
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concepts components, expansion of their associative ties, modification of the value 

component and nuclear prototype categories change. Concepts’ further development 

is characterized by substitution of rapid development periods with stagnation periods. 

Nevertheless, stagnation periods play a stabilizing role in the formation of the world 

language view, allowing the speakers to master new language meanings and to 

distinguish the occasional semantic meanings, given that the formation of the 

conceptual world view is always one step ahead of the formation of the language 

world view. 

The dynamics of the development of concept’s prototype core is reflected by 

the semantic genesis of the linguistic units verbalizing the concept in the language 

world view. The application of cognitive interpretation to the results of semantic 

analysis reveals the concept with the greatest possible amount of cultural, domestic 

and historical information, being facilitated by the use of ethnological, historical and 

sociological methods. 

The development on nationally tagged concepts of Spain is characterized by 

changes in periods of rapid development of stagnation epochs. However, the latter 

play a stabilizing role in linguistic world view formation, allowing the speakers to 

assimilate new discoveries and distinguish the occasional semantic meanings, given 

that the formation of a conceptual world view is always ahead of the formation of the 

language world view. The main drivers of semantic meaning development are the 

presence of more prototypical and less prototypical categories in concept’s structure; 

the existence of different concepts verbalized by the same linguistic unit in the 

national conceptual sphere; the blurring of categorical boundaries and the difficulty in 

defining the basic conceptual features related to surrounding world versatility. An 

important factor of concepts’ nuclear prototype categories sets changing that 

provokes evolutionary changes is the antinomy of the Spanish worldview in which 

contradictory categories coexist within a single mental unit. The dominant antinomies 

of the Spanish consciousness within Spanish nationally tagged concepts are the 
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combination of theocentric and anthropocentric values systems; emotional and 

intuitive knowledge of the world essentially predominating over the rational one; a 

deep fear of death and at the same time its strong desire; a high level of individualism 

versus personalism. 

Unlike universal and linguacultural concepts, the peculiarity of nationally 

tagged concepts reflecting people’s psychological, historical and social characteristics 

is the presence of special ties among them, connected to the national self-

identification of certain nation representatives. This specific and significant part of 

consciousness significantly affects the internal mechanisms of conceptual sphere 

formation, reflecting in the Spanish language world view and having its 

characteristics on each historical interval. Due to its time variation nationally tagged 

concepts are subject to more radical time and space modifications in comparison with 

other types of concepts. This characteristic reflects not only by gradual development, 

but also by changing concept’s prototype categories set in critical historical moments. 

That is why the consequences of evolutionary processes, discovered during 

synchronic-diachronic analysis, are most noticeable in the changes of nationally-

tagged concept prototype core. The etymological archetype of each nationally 

significant concept is deprived of national-ethnic identity; however, the etymological 

archetype stabilizes the further development of the prototype core, subjected to the 

flexibility of semantic structure.  

The general orientation of the development of Spanish nationally tagged 

concepts in the direction of society’s humanization, democratization and 

globalization suggests a predominantly pacifist nature of social sentiment focusing on 

the development of material and spiritual values and appealing to deep senses in 

physical and scientific spaces. 

The research has confirmed the proposed hypothesis about the possibility of 

hypothetical prediction of national conceptual sphere development and showed the 
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significance and perspective of investigating of peculiarities of development of 

consciousness dynamic structures, reflected in the language world view. 

Key words: nationally tagged concepts, evolution, antinomies, Spanish 

language world view, concept prototype core, conceptual sphere, synchronic-

diachronic analysis. 
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ВСТУП 

 

Нова парадигма лінгвокогнітивних пошуків, орієнтована в 

антропологічному напрямі 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, 
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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 

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 [241], оскільки під час 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, 
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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 

застосування синхронно-діахронного аналізу до вивчення 

національномаркованих концептів.  
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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 
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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. 

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 



25 

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. Кількісний аналіз 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. Етимологічний 

аналіз 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 

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 
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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 напрям 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 
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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 

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 зумовлють 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. 
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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 

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 
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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.); 



30 

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 

(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. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

СИНХРОННО-ДІАХРОННОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОМАРКОВАНИХ КОНЦЕПТІВ 

 

1.1. Філософські, логічні та психолінгвістичні основи вивчення 

еволюційних змін мовної свідомості 

 

1.1.1. Мінливість мисленнєвих категорій і стійкість принципів 

категоризації в еволюції концептів 

Будь-яку систему можна змоделювати завдяки поєднанню сучасних 

математичних, фізичних, лінгвістичних теорій. Наприклад, ринок цінних 

паперів породжує криві, які можна легко аналізувати за допомогою фракталів 

на відміну від точного співвідношення. Процес падіння крапель із водогінного 

крану, що протікає, здається випадковим, але якщо його зобразити у вигляді 

фракталу, відкривається надзвичайний порядок, якого неможливо очікувати від 

традиційних засобів дослідження. Будь-який народ протягом своєї історії 

переживає злети і падіння, що закономірно відображаються на його способі 

категоризації явищ навколишньої дійсності, а отже, на розвитку його 

концептосфери та мовної картини світу. 

Категоризація навколишнього світу є потребою, без існування якою 

людина не змогла б пізнавати та інтерпретувати явища об’єктивної реальності. 

Існування категорій людської свідомості, які організовано в ментальну систему 

зі своїми правилами і закономірностями, дає змогу людині не лише 

накопичувати знання і збагачувати свої уявлення про світ, але й передавати їх 

наступним поколінням засобами іншої системи – мовної.  

Однією із найважливіших закономірностей концептуальної системи є 

відсутність можливості точно передбачити її стан через певний проміжок часу, 

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

складових можуть привести до значних модифікацій її елементів. Така  
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загальна поведінка концептуальної системи визначається дифузністю і 

мінливістю мисленнєвих категорій, які, водночас, підпорядковуються стійким 

когнітивним принципам категоризації навколишнього світу в свідомості 

людини. 

Зіштовхнувшись з проблемою хаотичності світу досить давно, люди 

вважали, що багато фактів реальності не піддаються жодним законам логіки. 

Іноді навіть здавалося, що ніщо в світі не є сталим і передбачуваним. Якщо 

знаходилася певна закономірність, то обов’язково існував виняток із правил. 

Лише деякі закони природи залишаються незмінними протягом тисячоліть: рух 

планет навколо Сонця, дія земного тяжіння тощо. Зважаючи на сучасні наукові 

гіпотези, ми не можемо бути впевненими, що навіть ці константи не піддаються 

еволюційним процесам, адже часові рамки для таких явищ можуть бути 

ширшими, ніж період існування людства на планеті Земля. 

Проте, навіть на короткому часовому відрізку, у порівнянні з еволюцією 

космічних тіл, динамічні процеси й суперечності спостерігаються повсюди: 

летючі миші не є птахами, хоча вони уміють літати; поряд із їстівними грибами 

ростуть отруйні. І якщо засвоєння мови є вродженою здатністю людини, то 

виникає питання про те, чому люди не завжди розуміють один одного, чому 

плекання і широке відображення в мовній картині світу національних цінностей 

час від часу провокує їх різку переоцінки суспільством. Яскравим прикладом 

такої суперечності є іспанська нація, яка зіштовхувалася з подібним явищем 

неодноразово. У добу Золотого віку принципи, можливо, найбільш релігійної 

нації в світі перекреслюються всесвітньовідомим живописом Ель Греко, 

Х. де Рібери, Д. Р. де Веласкеса, що зображують святих, відступаючи від 

церковних канонів і нехтуючи загрозою Інквізиції. На картинах з релігійними 

сюжетами грандів Ель Греко спалює внутрішній вогонь, що відображено у їхніх 

очах, які зазирають в глибину власної душі, напруженні блідих облич, емоціях, 

зображених грою яскравих кольорів. У сценах мучеництва Жузепе де Рібери 

виразно проявляється тріумф людського духу над стражданнями, моральна 

сила героїв. Постать Сократа, давньогрецького філософа, зображена в 
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лахміттях, проте сповнена сили, величі та значущості («Філософ із дзеркалом»).  

Рідкісні релігійні сюжети Дієго Родрігес де Сільва Веласкеса трактуються, 

частіше за все, як жанрові трактирні сцени, що отримали назву «бодегонес» 

(bodegón – трактир, харчевня) (картина «Cristo en casa de Marta y María»). 

Портрети відзначаються особливою глибиною, проникненням у внутрішній світ 

людини, складністю і багатогранністю її внутрішнього світу та характеру. 

Морально-етичне тлумачення релігійних сюжетів у країні з жорстким 

контролем церковних звичаїв уже є небаченою суперечністю тогочасного 

буття. 

Нація з імперіалістичним світоглядом, що формувався протягом XVІ–

XVIII століть, майже миттєво перетворилася на одну із найдемократичніших 

монархій у світі в останній третині ХХ століття. Духовність, заснована на 

релігійних принципах, що плекалися церквою і державою, змінилася атеїзмом. 

А корида, що яскраво виражає іспанський неприборканий дух та жагу до 

пригод, перетворилася на розвагу для іноземних туристів. Тоді як іспанці 

захоплюються футболом, створивши для себе нових кумирів. І всі ці 

суперечності, безлад і відсутність логіки утворюють лакуни в мовній картині 

світу Іспанії, заповнити які може лише здатність людини раціонально мислити. 

Намагаючись пояснити протиріччя, що існують у природі, фізики в ХІХ 

столітті сформулювали основні принципи термодинаміки, спростувавши 

парадоксальність і примхливість реального світу. Вони полягають у 

наступному: 

1) енергія не з’являється і не зникає, лише переходить із одного стану в 

інший (тобто вона є сталою величиною); 

2) ентропія (міра необоротного розсіювання енергії) постійно 

збільшується (тобто вона є змінною величиною, яка постійно еволюціонує). 

І хоча ці постулати безліч разів підлягали критиці, ніхто не зміг віднайти 

явище, яке б їм суперечило. Їх можна застосувати навіть до концептосфери 

нації та до мовних одиниць, що у мовній картині світу відображають її ядерні 

концепти. Адже вони не зникають без сліду: вони або ж змінюються, або ж 
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слугують основою для новоутворень. Окрім того, асоціативні взаємозв’язки 

складових концептосфери постійно розширюються, сприяючи об’єднанню 

різних категорій і, тим самим, провокуючи формування нових концептів. 

Тобто, концептосфера постійно еволюціонує. Наприклад, на початку 

XVI століття концепт FLAMENCO у свідомості іспанців найчастіше 

асоціюється із поняттям нації (фламандський), що зумовлено тогочасними 

тенденціями в суспільстві, становленням іспанців як окремої національної 

спільноти на противагу іншим націям. У 112 документах CORDE знаходимо 

232 випадки використання відповідної лексеми в цьому значенні. 

Напр.: Usa el italiano, el francés, el flamenco, el inglés, el turco, el indio, 

desde que tuvo principio su nación, de una misma forma de vestido, sin haber 

mudado el uno ni el otro el turbante, y solo el español es variable, no habiendo 

camaleón que así mude de colores como él de trajes y diversas hechuras (1626) 

[413]. 

У XVI–XVII століттях концепт FLAMENCO асоціювався з новим 

естетичним світосприйняттям, віяння якого прийшло з Фландрії і вплинуло на 

різні види мистецтва. 

Напр.: Este cuadro es de mano de un pintor flamenco, que estudió quince años 

en Roma, llamado Adán del Samar. De este pintor las figuras no pasaban de una 

tercia; fue muy solitario y contemplativo, tanto, que por las calles andaba tan 

absorto, que no hablaba con nadie si no se le hablaba; teníase por de menos valor de 

lo que él era; sus amigos le reprendían, diciéndole que mudase de estilo, estimándose 

más, pues lo merecía: era su respuesta siempre, que en satisfacerse de sus obras 

tomaría entonces su consejo(1673) [531, с. 41]. 

І лише починаючи з XVIII століття з’являється новий вид мистецтва, що 

асоціюється із запальною іспанською пристрастю, жагою до життя, життєвою 

енергією. 
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Напр.: Y dio un salto sobre la mesa agarrándose a una columna y comenzó un 

baile flamenco con perfección clásica (1884) [452, с. 180]. 

У XX столітті flamenco сприймається як національний іспанський танець 

та спів, що відображає своєрідність цієї нації, зокрема її етнічного андалузького 

варіанту, звідки він розповсюдився по території усієї країни. Концепт 

асоціюється із національною символікою та патріотизмом. Як  доводять 

приклади з писемних текстів (128 випадків у 47 документах), векторна 

асоціація flamenco ↔ característica de nación, що була ядерною ознакою 

концепту в XVI столітті, в тому ж значенні знову актуалізувалася у 

XVIII столітті, врешті-решт віддзеркалилася як іспанська національна 

характеристика, загубивши значення «фламандський». 

Напр.: El flamenco es un baile singular. No se aprende, se vive. No es una 

diversión, sino un sacerdocio. Es, si usted quiere, una cultura, la expresión de una 

realidad biológica. Las crónicas del tiempo dicen que cuando Coralina bailaba o 

cantaba hondo, se transformaba como si un dios se apoderase de su sangre; y yo lo 

creo, porque he conocido bailarinas flamencas en las que se repite el 

fenómeno: mujeres vulgares, incluso despreciables, que, al bailar, se transforman en 

diosas. Coralina fue una gran bailarina flamenca; tan grande, que la excelencia de 

su arte hizo olvidar, hace olvidar todavía, sus restantes cualidades, buenas y malas. 

Malas, sobre todo: desvergonzada, liviana, jugadora, tramposa, infiel...(1972) [584, 

с. 96]. 

En tiempo de la reina Isabel, Madrid era aristocrático y ahora es flamenco, y 

para el que viene de paso es más curioso ahora. Dijérase que Andalucía se impone á 

toda España. Sombreros paveros, músicas populares, quejidos cantados, poesía 

intraducible á ningún idioma... ¡ay, señora mía, qué difícil sería explicarle á usted lo 

que quiere decir esta copla que á la puerta de mi casa acaba de cantar una voz 

femenina! (1885) [436, с. 84]. 

Пояснюючи фізичну ентропію, постійно еволюціонуючи величину,  

можливо стверджувати, що хаос – це природній порядок речей, які нас 

оточують. Таке твердження доводить і простий фізичний експеримент: вчені 
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легко можуть підняти температуру на тисячі градусів, дезорганізовуючи атоми 

та їхні складові частини все більше зі збільшенням температури, проте, існує 

поняття «абсолютний нуль температур» (– 273,15 Cº). За цієї температури рух 

атомів припиняється, тобто частки припиняють свій хаотичний рух, утворюючи 

чітку структуру й розташовуючись у вузлах кристалічної решітки. І хоча на 

практиці в рамках термодинаміки абсолютній нуль не досягається, проте 

нікому не вдалося змінити дане положення стосовно екстраполяц відповідного 

фізичного явища (див. праці учених-фізиків Г. Амонтона (Guillaume Amontons), 

1703; Дж. Ламберта (Johann Heinrich Lambert), 1779; С. Хокінга (Stephen 

William Hawking), 1990). 

Пізніше, завдяки математичній інтерпретації теорії хаосу, зникли будь-які 

сумніви щодо абсолютної передбачуваності природних явищ. Учені визнали, 

що навіть найбільш статичні явища можуть виявитися непередбачуваними. 

Теорія хаосу, розроблена на основі математичних алгоритмів, є вченням 

про складні динамічні системи, розвиток яких є нелінійним. Під терміном 

«складні» мається на увазі їх комплексність і багатовимірність, тоді як термін 

«нелінійні» означає визначення правил їх існування через опис простіших 

складових елементів цієї ж системи та завдяки алгоритмам, що застосовуються 

у вищій математиці. Термін «динамічні» має значення непостійні або  

неперіодичні. Тож, теорію хаосу можливо назвати вченням про складні мінливі 

системи, що базуються на математичних теоріях рекурсії та наборі 

диференційних рівнянь, за допомогою яких можна змоделювати  фізичну 

систему [110, 127].  

Відкриття хаотичної динаміки стало великим досягненням теорії 

динамічних систем. Хаос виявився сумісним з визначенням динамічних систем, 

оскільки в хаотичному режимі найменша неточність в заданому початковому 

стані приводить до її швидкого й великого збільшення і, таким чином, 

передбачуваність стає неосяжною на досить великих часових відрізках [110, 

с. 8]. 
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Тож, хаос у теорії хаосу розуміється як сутність порядку, яка полягає в 

тому, що навіть найменші зміни чи відхилення в розвитку системи можуть 

привести до значних наслідків. Однією ж із головних концепцій цієї теорії є 

відсутність можливості точно передбачити, у якому стані система перебуватиме 

в кожний наступний момент. Проте, вона свідчить про можливість 

змоделювати загальну поведінку системи, визначивши основні закономірності 

її функціонування.  

Отже, теорія хаосу зосереджується не на безпорядку системи – її 

непередбачуваності, – а на успадкованому нею порядку – загальній поведінці 

подібних систем. А також вона стає підґрунтям для дослідження динаміки 

розвитку такої складної та на перший погляд непередбачуваної системи, як 

національна концептосфера, яку можна уявити у формі дивних атракторів 

(фракталів), де концепти є самоподібними складовими, оскільки опис одних 

відбувається через опис інших. 

Так, наприклад, іспанський концепт MUJER у мовній картині світу 

виражається за допомогою великої кількості  підпорядкованих йому концептів, 

які, у сукупності, репрезентують ту ж саму ментальну одиницю з усіма 

властивими їй концептуальними ознаками. Таку сукупність підпорядкованих 

концептів становлять PERSONA, DUEÑA, ESPOSA, MADRE з притаманними їм 

когнітивними ознаками débil, honrada, femenil, cuidadosa [415; 458; 459; 476]. 

Згідно теорії хаосу, складні нелінійні системи, однією з яких є 

національна концептосфера, а також кожний її складовий елемент – концепт 

успадковує непередбачуваність своєї поведінки. Але, водночас, у теорії хаосу 

йдеться про те, що моделювати мінливі системи потрібно не шляхом 

використання точних рівнянь, а створюючи уявлення про загальну поведінку 

системи. Вивчити її можливо завдяки дослідженню графіків поведінки 

фракталів – самоподібних структур, елементи яких є подібними до них самих  

[104, с. 169]. Отже, теорія хаосу є вченням про спосіб вивчення функціонування 

складних і нестабільних систем, що на перший погляд здаються хаотичними, 

проте мають свої закономірності розвитку, адже існування системних відносин 
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уже передбачає собою наявність закономірностей. Непередбачуваність 

розвитку, тобто хаос, і є системною закономірністю розвитку складних 

структур. 

Варто пам’ятати, застосовуючи теорія хаосу до мовної та концептуальної 

системи, що це – лише теорія, тобто, нею можливо скористатися лише як 

основою для наукового пошуку, яка дає можливість поглянути на події та 

явища з іншого, відмінного від традиційного детерміністичного погляду, який 

переважав у науці, починаючи з часів Ньютона. 

Насправді теорія хаосу, на відміну від її художнього переосмислення, 

слугує теоретичною основою дл якісно нової, відмінної від попередньої 

інтерпретації наукових даних. Учені можуть інтерпретувати фазово-просторові 

діаграми, що не описують точне місце знаходження певної змінної в певний 

проміжок часу, а дають уявлення про загальну поведінку системи, на відміну 

від дослідження даних на традиційній двохвимірній вісі координат X–Y. 

Концептосфера нації, що є об’єктом нашого дослідження, складається із 

безлічі підпорядкованих їй системних утворень – концептів, пов’язаних між 

собою тісно переплетеними асоціативними зв’язками. Складові цієї системи є 

статичними лише в певний момент, тоді, коли за певних мовних та позамовних 

обставин відбувається породження та інтерпретація дискурсу, у якому мовна 

одиниця вербалізує відповідний концепт. Проте найменша зміна умов 

(наприклад, місце мовної одиниці в реченні, розташування поряд з нею 

афективної лексики, тип дискурсу, умови породження дискурсу, соціальний 

статус адресата, зовнішній вигляд мовця, емоційний стан співрозмовників 

тощо) перетворює усю систему на динамічне утворення, надійну основу для 

дослідження якого забезпечує теорія хаосу. 

Завдяки цій теорії широкого використання набув термін «фрактали» – 

нерегулярні, самоподібні структури, що в широкому розумінні позначають 

фігуру, складові частини якої є подібними до неї. При збільшенні кожної з 

таких частин можливо побачити, що її структура також складається з менших 

подібних фрагментів. І так до безкінечності [127, c. 94]. Фрактальна структура 
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складних систем була відкрита лише в другій половині ХХ століття відомим 

французьким математиком Бенуа Мандельбротом, тому, зважаючи на 

хаотичність світу, людям не залишилося нічого іншого, як категорізувати його, 

адже це був єдиний спосіб встановити певні концептуальні рамки за відсутності 

знань з фрактальної геометрії. Процес категоризації полягає у створенні 

окремих категорій, за допомогою яких можна організувати найрізноманітнішу 

інформацію про навколишній світ. Власне кажучи, категорії, що існують у 

свідомості людини, і є фракталами, оскільки одні з них безкінечно виникають  

на основі інших.   

На сьогоднішній день теорія хаосу легко пояснює категоризацію 

навколишнього хаотичного світу. Проте, протягом століть встановлення  

основних категорій для класифікації оточуючої реальності, а також чітких 

критерій для визначення того, до якої конкретної категорії потрібно відносити 

те чи інше явище, вимагало значних зусиль. Також завданням науковців стало 

визначення специфічних рис, що характеризують кожну із цих категорій [301, 

с. 32]. 

З часів виникнення філософії – матері усіх наук – проблема категоризації, 

зважаючи на своє вирішальне значення, стала основним завданням вчених. Ще 

давньогрецький філософ Аристотель розробив системи категоризації різних 

галузей знань, написавши значну кількістю трактатів, що містили питання з 

біології, логіки, філософії, астрофізики, етики, естетики, математики, 

лінгвістики. У роботах Аристотеля кожна категорія має обмежену кількість 

обов’язкових базових характеристик, і будь-яке явище, що об’єднує 

щонайменше ці характеристики, автоматично включається в дану категорію. 

У рамках лінгвістики класичні постулати категоризації 

використовувалися до 60-х років ХХ століття беззаперечно (див. праці 

Е. Косеріу [295, c. 242], С. Монсеррат і Буендіа [368, c. 226]).  

Структурна та генеративна парадигми, вважаючи лінгвістичне значення 

таким, що може вивчатися окремо від контексту, давали можливість 

аналізувати мову за допомогою критеріїв необхідності та задовільності, 
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визначених Аристотелем. Тож, класичні критерії категоризації були спільною 

основою двох лінгвістичних шкіл, які відрізнялися методами та цілями 

дослідження. 

З появою антропоцентричної парадигми та когнітивної лінгвістики, 

критерії категоризації змінилися. 

Структурна та генеративна лінгвістики сходилися на тому, що значення 

можна категорізувати на основі наступних класичних критеріїв: 

1) категорії є дискретними, чітко обмеженими і незмінними; 

2) категорії визначаються, виходячи з їхніх властивостей необхідності та 

задовільності; 

3) належність окремої сутності до певної категорії відповідає дихотомії 

«вірно – помилково»: будь який елемент Х, наприклад, є animal, відповідно до 

дотримання всіх умов визначення категорії animal. Якщо дотримано – вірно, 

якщо ні – помилково; 

4) усі складові категорії у її межах є рівноцінними або подібними, 

оскільки усі вони відповідають критеріям необхідності та задовільності. 

Тож, когнітивна лінгвістика заперечує наступні, принципово важливі, 

підходи до визначення критеріїв категоризації концептів: 

а) категоризація є чітко визначеною: щоб зрозуміти, чи належить елемент 

до даної категорії, достатньо знати, чи відповідає він критеріям необхідності й 

задовільності; 

б)  внутрішнє значення (тобто те, що відповідає критеріям необхідності 

й задовільності) визначає зовнішнє розширене значення (те, що актуалізується 

в процесі мовлення): для дискретної семантики достатньо знати значення слова, 

тобто критерій необхідності та задовільності, щоб використовувати його; 

 в) існування подвійної паралелі між внутрішнім та зовнішнім 

розширеним значенням: з одного боку, чіткому внутрішньому значенню 

відповідає в плані використання чітко обмежена категорія. З іншого боку, 

чіткому внутрішньому значенню з еквівалентними незалежними 
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характеристиками відповідає зовнішнє розширене значення, що складається з 

частин із відповідним статусом у межах категорії відповідності й задовільності. 

Схематично класичний підхід до категоризації явища французький 

лінгвіст Джорджес Клайбер зображує таким чином [344, с. 25]: 

 

 Еквівалентний статус Необхідні обмеження 

Внутрішнє 

значення(те, що 

відповідає критеріям 

необхідності й 

задовільності) 

Еквівалентні складові Необхідні межі 

Зовнішнє розширене 

значення(те, що 

актуалізується в 

процесі мовлення) 

Еквівалентні риси Сукупність критеріїв 

необхідності й 

задовільності 

 

Таблиця 1.1.1. Критерії категоризації явищ навколишньої дійсності 

 

У 70-х роках радянські нейрофізіологи (П. Брок, К. Верніке, 

І. М. Сеченов, В. М. Бехтерьов, І. П. Павлов та ін.) дійшли висновку, що різні 

види мовленнєвої діяльності пов’язані з окремими ділянками головного мозку, 

де, ймовірно, і відбувається категоризація явищ реальності. 

Наступним етапом розвитку проблеми співвідношення мови та мислення, 

а відповідно, і категоризації знань, стали дослідження американських (Ч. Осгуд, 

Т. Себеок, Дж. Грінберг, Дж. Керрол) та радянських (А. А. Леонтьєв, 

І. Н. Горєлов, О. О. Залевська) психолінгвістів у межах лінгвокогнітивної 

парадигми. 

З появою когнітивної лінгвістики зникають чіткі обмеження науковця у 

визначенні категорій дослідження, розширюються рамки їх визначення. 

Когнітивна лінгвістика визнає дифузність і мінливість категорій, за допомогою 
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яких вивчаються способи категоризації людської свідомості та засоби її 

відображення в мові. Але поряд з цим існують стійкі когнітивні принципи 

категоризації реальності у свідомості людини. Саме такого висновку дійшла у 

1978 році психолог Е. Рош, вивчаючи засоби категоризації кольорів, рослин, 

тварин, одягу та музичних інструментів у різних мовах [381, с. 48]. 

Гіпотеза Е. Рош про стійкість когнітивних принципів категоризації 

привела до зміни напряму лінгвістичних досліджень і, зокрема, непорушних 

принципів домінантних семантичних моделей. Багато лінгвістів почали 

розвивати теорію Е. Рош, що зумовило виникнення когнітивної лінгвістики, 

одним із фундаментальних напрямів якої є когнітивна семантика. 

Розвитку когнітивної семантики, за допомогою якої вивчаються способи 

категоризації знань про навколишній світ людською свідомістю, передувало 

кілька етапів вивчення закладеного в мовних одиницях семантичного значення, 

починаючи від історичної семантики, продовжуючи структурна семантикою, 

генеративною семантикою, логічною та неогенеративною семантикою 

(детально про кожний із підходів див. Д. Герартс, 1999).Когнітивна семантика 

не стала винятком, оскільки її головними термінологічними поняттями є 

поняття концепту, концептосфери, концептуальної картини світу – систем, 

структурованих за польовим та ієрархічним принципами. 

Таким чином, постулат про мінливість і нестабільність категорій 

людського мислення, відображених у мові, що водночас підпорядковуються 

стійким принципам категоризації в людській свідомості, визначає часово-

просторовий розвиток національної концептосфери, особливості якого можна 

дослідити завдяки комплексному синхронно-діахронному аналізу її складових. 
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1.1.2. Роль феноменології у становленні історичної когнітивної 

лінгвістики 

Філософське феноменологічне вчення, звернувшись до суб’єктивності 

способу пізнання навколишньої дійсності, стало підґрунтям для розвитку 

когнітивної лінгвістики, оскільки мовна репрезентація явищ навколишнього 

світу не можлива без чуттєвого світосприйняття людини, що актуалізується в 

процесі мовлення. У будь-якому концепті поєднуються онтологічна та 

гносеологічна сфери: закладена ситуація, у якій актуалізуються асоціативні 

зв’язки концепту, піддається інтерпретації шляхом логіко-мисленнєвих 

операцій, що відбуваються в людській свідомості і базуються на емоційно-

перцептивному та життєвому досвіді людини. Такі зміни приводять до 

модифікації концептів як на синхронному, так і на діахронному рівні, слугуючи 

об’єктом досліджень історичної когнітивної лінгвістики. 

Завдяки ряду понять, які походять із філософії, гносеологічна 

незалежність лінгвістики відбилася в багатьох теоріях формалістів початку 

ХХ століття. Це привело до появи в різних країнах світу філософських течій, 

які кардинально відрізнялися від формалістичного світогляду, що врешті-решт 

зумовило появу нового напряму мовознавства – когнітивної лінгвістики. 

Починаючи з Платона, філософія розвивалася шляхом ідеалізму. 

Філософи стверджували, що об’єкти в світі існують автономно та незалежно від 

суб’єктивного сприйняття. Таке бачення є відображенням платонівської 

дихотомії «чуттєвий світ – ідеальний світ», розробленої в праці 

«Республіка».Ідеалістичний підхід свідчить про те, що філософам важливо було 

вивчити метафізичні та атемпоральні явища, а не чуттєве сприйняття цих явищ, 

яке зовсім їх не цікавило через свою непостійність, мінливість, тимчасовість. 

Така постановка питання позбавила філософію всього, що могло б поєднати її з 

фізичною та психологічною природою людини. Увагу філософів та мислителів 

століттями привертали виключно ті ідеї, що могли вважатися вічними, 

незалежними від існування людини (душа, краса, правда) [369, с. 10]. 
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Проте перша половина ХХ століття ознаменувалася зацікавленістю в 

погляді суб’єкту та його суб’єктивному баченні навколишнього світу. Швидше 

за все такий поворот був зумовлений увагою митців до почуттів та 

індивідуальних якостей людини, розвитком медицини, що привело до зміни 

світобачення, відправним пунктом якого тепер стала особистість. Людське тіло 

стало практично еталонним елементом для розуміння того, як наша свідомість 

сприймає та інтерпретує навколишній світ і як функціонує мова, що вважалася 

фізичною властивістю людини [340; 403]. 

Одним із основоположників цих кардинальних змін вважається 

Л. Вітгенштейн, австрійський філософ, праці якого належать до сфери 

представник аналітичної філософії та відображають визначні досягнення 

мислителів минулого століття. Його зацікавила проблема мови як засобу 

пізнання. У філософській праці «Логіко-філософський трактат», опублікованій 

у 1922 році, автор афористично та фрагментарно намагається віднайти логічні 

формули, які б упорядковували функціонування мови; якщо математика – це 

ідеальна однозначна мова, то математична основа дозволила б використовувати 

мову дуже точно, уникаючи помилок і двозначності. Проте в процесі 

дослідження філософ переконується в неможливості формалізувати мову. Тому 

у своїй  праці  «Філософські дослідження», опублікованій у 1954 р., вінвисуває 

іншу концепцію творчого та глибоко суб’єктивного мовлення,  де мова є 

чимось на зразок гри, яка розвивається в процесі щоденного спілкування 

мовців. Таким чином, значення пов’язується із прагматичним контекстом, 

завдяки якому повсякденний досвід стає фундаментальною основою мовлення, 

оскільки мовці перетворюють метафоричне використання слів на повсякденне 

[37, c. 155]. 

Окрім того, деякі лінгвісти вважають, що теорія Л. Вітгенштейна стала 

основою для теорії прототипів, розробленої у когнітивній лінгвістиці (згідно 

якої елементи семантичної структури є більш чи менш прототипними, а 

прототипом є образ, у якому втілюється множинність подібних форм одного 

об’єкту) [321], і навіть частково, для теорії когнітивної метафори Дж. Лакоффа і 
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М. Джонсона (згідно якої метафора здатна передавати нові смисли) [399, 

с. 803]. 

У той час, як Л. Вітгенштейн розробляв свою теорію, інший філософ 

E. Гуссерль заснував філософський напрям під назвою «феноменологія», одну з 

найбільш релевантних сучасних філософських доктрин, яку продовжили 

розвивати M. Ґайдеґґер (екзістенціоналізм), M. Мерло-Понті та інші філософи з 

різних країн світу. 

Поштофхом до розвитку феномененології став заклик Е. Гуссерля «Назад, 

до самих речей!». Філософ запропонував відмовитися від побудови дедуктивні 

філософські системи, подібних до вчення Гегеля, а також наголошував на  

необхідності надання більшого значення об’єктам і явищам навколишньої 

дійсності та свідомості у формуванні причинно-наслідкових зв’язків, що 

вивчалися філософією. Цей заклив було висунуто на противагу лозунгу, 

широко розповсюдженого в ту епоху в галузі цієї науки, «Назад, до Гегеля!», 

«Назад, до Канта!». Феноменологія пропонує звернутися до первісного 

пізнавального досвіду людської свідомості. У розумінні філософа вона є 

«трансцендентальним Я» і «чистим смислотворенням (інтенційністю)», на 

відміну від розуміння свідомості «як емпіричного предмету вивчення 

психології» [53, c. 12]. Завданням цього вчення є безпередумовний опис досвіду 

свідомості, що пізнає, і виділення його суттєвих рис. 

Базуючись на дослідженні іспанської лінгвістки М. Вейрат Рігат [397, 

c. 362] та власних спостереженнях, ми спробуємо коротко охарактеризувати 

основні принципи феноменології та її вплив на становлення когнітивної 

лінгвістики: 

a) з погляду феноменології об’єкт не може існувати незалежно від 

спостерігача, оскільки об’єкт є таким, яким його сприймає спостерігач 

відповідно до своєї фізіології. Тож, об’єкти перетворюються на «феномени»; 

б) попередні напрями філософії Канта та Гегеля дистанціювали суб’єкт та 

об’єкт. Відповідно до Е. Гуссерля, значення, якого суб’єкт надає об’єкту 

відповідно до свого світосприйняття, є з’єднуючою ланкою між ними; 
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в) світ сприймається як великий текст, який інтерпретується суб’єктом, а 

мова є засобом його інтерпретації; 

г) феномени (об’єкти, які інтерпретуються суб’єктом) залишають слід у 

мові, за допомогою якої вони інтерпретуються, і таким чином, суб’єкт і об’єкт 

зливаються у мовному акті; 

д) французький філософ Моріс Мерло-Понті просувається ще далі у цій 

теорії і стверджує, що неможливо створити об’єкти шляхом мислення, а лише в 

процесі життєвого досвіду. Лише фізіологія та сприйняття дозволяють мові 

виконувати свою тлумачну функцію [137, c. 60]; 

е) мовлення повинно мати як діалогічний, так і монологічний характер, 

оскільки «я» може пізнаватися лише у протиставленні з «хтось інший»; 

є) загалом, мовлення є одним із об’єктів дослідження феноменології через 

одну просту причину: у ній ми знаходимо відображення того, що 

сприймаємо/відчуваємо (оскільки відчуте залишає у ній слід). Тому для 

пізнання феноменів і об’єктів через феномени, потрібно звертатися до мови, бо 

вона є їх прямим віддзеркаленням. 

Отже, повсякденне використання мови формує символічне поєднання 

семантико-когнітивного змісту та синтаксичної структури згідно 

комунікативного контексту і базується на філософській теорії феноменології, 

положення якої сприяли розвитку когнітивної лінгвістики та когнітивних наук 

в цілому.  

 

 

1.1.3. Зв'язок свідомості з мовленнєвою діяльність з погляду психології 

Зв’язок мовної та концептуальної картин світу, котрий провокує 

еволюційні зміни в межах національномаркованих концептів, можливо 

пояснити, базуючись на принципові єдності свідомості людини та її діяльності, 

розробленому в психології. Злиття онтологічної сфери буття концептів у 

людській свідомості з гносеологічною сферою їхньої інтерпретації та 

інтелектуальної рефлексії в літературі, мистецтві, музиці, живописі постійно 
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створює живі протиріччя в момент зіткнення двох систем, провокуючи появу 

новотворів у одній із них, змушуючи тим самим еволюціонувати іншу. 

Принцип, який визначає неподільність свідомості людини та її діяльності 

є одним із головних надбань психології. Його сформулював психолог 

С. Л. Рубинштейн, який вважав, що психологічні якості особистості (які 

становлять її свідомість) та її поведінки (тобто діяльності, яку людина 

здійснює) є складовими одного процесу, у якому вони, будучи причиною й 

наслідком, постійно змінюють один одного [210,с. 22]. 

У подальшому цим принципом користувалася значна кількість вчених, 

удосконаливши його теоретичну базу. Висновки, яких дійшли  Б. Г. Ананьєв, 

О. В. Запорожець, О. М. Леонтьєв, О. К. Тихомиров та інші, доводять той факт,  

що свідомість і психіка спонукають людину до дії, орієнтують, регулюють та 

контролюють її вчинки. Натомість діяльність поєднує в собі дві складові. 

Перша з них – внутрішня, тобто психічна, та що відображає зміни в 

навколишньому світі, спонукаючи до дії. Друга – зовнішня, тобто виконавча, та 

що реалізує спонукання фізичною дією або фізичним впливом на навколишній 

світ та оточення. О. М. Леонтьєв наполягав на тому, що психіку людини 

потрібно вивчати, аналізуючи процеси її діяльності [116, c. 13]. Це дозволяє 

зрозуміти, який вплив зовнішні чинники, у тому числі виховання, здійснюють 

на її свідомість, вчинки, розвиток здібностей, ставлення до людей та подій. 

Психологи, аналізуючи причини розвитку цивілізації та культури,  

дійшли висновку, що психіка людини та її вчинки тісно пов’язані між собою. 

Цей взаємозв’язок, як дві сторони одного процесу, слугує розвитку суспільства  

в цілому завдяки результату їх взаємодії – появі перетворених форм, що 

виникають на межі зіткнення протирічь між об’єктивною реальністю, 

створеною людиною, та станом її свідомості в певний час. Застосувавши термін 

«перетворені форми», психологи В. П. Зінченко та Є. Б. Моргунов, описали 

кореляцію впливу діяльності людини на стан її свідомості та роль свідомості в 

здійсненні людських вчинків. Вони стверджують, що рух об’єктів і зміна явищ 

навколишньої дійсності провокує певні вчинки, які спричиняють зміни 
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свідомості, наслідком чого є діяльність, що усвідомлено здійснюється 

людиною, а тому формує її особистість [72, с. 160]. 

Тож, новотвори, що постійно виникають під час зіткнення цих двох 

складових формування особистості, з часом входять до ієрархічно ширших 

структур, оскільки перетворені форми з’являються постійно, не просто 

заміщуючи одна одну, а часто зберігаючи риси своїх попередниць. 

Суперечності між наявними в свідомості формами та реальністю є причинами 

розвитку самої особистості та світу, у якому вона живе.  

Постійна наявність таких суперечностей свідчить про динамічний 

характер процесу взаємодії людської свідомості та результатів її діяльності, 

відображених у навколишній дійсності. Перетворені форми є відкритими для 

впливу як новіших ментальних утворень, так і об’єктивних чинників, 

пов’язаних із природними та суспільно-історичними процесами. Наприклад, 

застаріння одних ідей провокує появу інших, знищення старого зумовлюється 

необхідністю створення нового, відмінного від попереднього, що можливо 

лише в процесі гетерогенної взаємодії людської свідомості та індивідуально-

колективної діяльності.   

Зважаючи на вищевикладене, можливо зробити висновок про те, що 

когнітивні процеси, які відбуваються в свідомості людини, та її мовленнєва 

діяльність є тісно пов’язаними між собою. У процесі їхньої взаємодії 

відображається розвиток національної концептосфери, оскільки вона провокує 

появу перетворених форм, які постійно еволюціонують. Ці форми і ця 

взаємодія відображаються в мовній та концептуальній картинах світу, які є 

базовими складовими категоріального апарату когнітивної лінгвістики.  

Оскільки терміни «картина світу», «мовна картина світу», 

«концептуальна картина світу» тісно пов’язані з об’єктом нашого дослідження, 

вважаємо за необхідне уточнити їх значення з огляду на існуючі теорії та їхній 

стосунок до національної концептосфери.  

Послуговуючись терміном картина світу, Г. Герц та А. Ейнштейн 

розуміли під ним сукупність образів, що відображають явища навколишньої 
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дійсності. Оскільки такі образи існують у глибинах людської свідомості, і вони 

сприймаються людиною як цілісне утворення, у якому існують зв’язки між 

окремими компонентами, виникає поняття концептуальна картина світу. Ця 

узагальнена структура у природничих науках надбудовується над більш 

специфічними структурами з подібною організацією, зокрема над системністю 

наукових знань чи релігійних уявлень [95, c. 106]. Вона пов’язує світогляд 

народу чи індивіда із переосмисленими та підданими інтелектуальній рефлексії 

знаннями й уявленнями.  

У психології концептуальну картині світу визначають як сукупність 

уявлень про змістовий аспект образу світу в свідомості людини. На думку 

психолога Ю. Аксьонової картина світу, що існує в свідомості людини поєднує 

стереотипні уявлення народу та власні індивідуально сформовані на основі 

емоційного та чуттєвого досвіду образи з тими елементами навколишньої 

реальності, які є характерними для територіально-суспільного об’єднання, у 

якому живе людина [3, с. 10]. Оскільки досвід людини в різних сферах життя 

може різнитися, концептуальна картині світу є багаторівневою й неоднорідною 

[135]. 

Беручи до уваги принципи когнітиної лінгвістики, можемо стверджувати, 

що концептуальна картина світу (або концептофера) є образом дійсності, 

який існує в людській свідомості й відображає ментальні структури, що 

сформувалися в свідомості людини завдяки її чуттєво-емоційному досвіду, 

пройшли процес логіко-мисленнєвої обробки та були інтелектуально 

переосмислені під впливом соціокультурних та особистісних стереотипних 

уявлень. 

Концептосфера є системним утворенням, про що свідчить  впорядкована 

дія механізмів пізнання на стереотипи свідомості, які, хоч і вирізняються 

динамічністю, здатні тривалий час зберігатися народною пам’яттю. У її межах 

забезпечується можливість національно-специфічного переосмислення її 

складових, їх інтелектуальна рефлексія та свідоме відображення [102, с. 22], 
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завдяки чому формуються культурні стереотипи, пов’язані з суспільно-

історичними умовами існування нації. 

Концептосфераа картина світу відіграє важливу роль у його пізнанні 

людиною. Вона, завдяки принципам системної організації, впорядковує 

життєвий досвід, забезпечує людину механізмами обробки та аналізу отриманої 

інформації, визначає способи її усвідомлення та рефлексії, забезпечує 

можливість передбачення наслідків та здійснення прогнозів, а також слугує 

збереженню в пам’яті інформації та передачі раціонального досвіду іншим 

поколінням.  

Оскільки свідомість представників кожної нації відрізняється способами 

обробки інформації, які залежать від особливостей протікання психічних 

процесів, культурних стереотипів, історично складених стійких уявлень про 

світ, представники кожного народу є носіями  власної національної 

концептосфери. Її особливості проявляються в типовому способі поведінки в 

певних ситуаціях, специфічних судженнях, сформованих у ході суспільно-

історичного розвитку нації, складових мовної картини світу, зокрема, способі 

поєднання мовних одиниць, їх відборі для опису типових ситуацій, афоризмах, 

приказках, метафоричних перенесеннях.  

Відображенням концептосфери за допомогою мовних засобів є мовна 

картина світу. Залежно від різних критеріїв (сфери життєдіяльності, типу 

соціального угрупування, сфери функціонування тощо) мовну картину світу 

розмежовують на різні типи: національна, етнічна; колективна, індивідуальна; 

міфологічна, релігійна, наукова; професійна, молодіжна тощо. Таке 

розмежування з’явилося завдяки підвищенню уваги до людської 

індивідуальності, розмежуванню соціальних груп, зростанню значення ідеології 

в суспільстві, розвитку засобів масової інформації [213, с. 83]. 

Система комплексних уявлень про світ, зафіксованих та перетворених 

людською свідомістю, яка складає концептуальну картину світу 

віддзеркалюється мовними засобами, які завдяки мовній системі 

організовуються в структуровані й взаємопов’язані між собою фрагменти, 
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сукупність яких становить мовну картину світу – комплекс знань про світ, 

відображених елементами мовної системи, що організовані згідно особливостей 

національної свідомості та світосприйняття. Таким чином, мова слугує засобом 

передачі отриманих та інтерпретованих свідомістю знань, а мовна картина світу 

визначає спосіб їх передачі в певний історичний період. 

Матеріалом для будівництва мовної картини світу слугують 

лінгвокогнітивні структури, кожна з яких відображає феноменологокогнітивну 

структуру, що складає когнітивну картину світу [102, с. 18].  

Той факт, що лінгвокогнітивні структури відображають елементи 

концептуальної картини світу свідчить про наявність в ній національно-

специфічних рис, які містять національномарковані концепти. На думку 

Г. В. Колшанського мовна картина світу, граматичні та семантичні структури 

якої позбавлені національно-специфічної ідентичності, відображає національні 

особливості, властиві концептуальній картині світу [91, с. 76]. Ось чому ми 

вважаємо, що лінгвокогнітивні структури мовної картини світу є доступом до 

національної своєрідності й унікальності національномаркованих концептів 

Іспанії, які формують концептосферу цього народу. 

Мовні одиниці, організовані згідно специфічних принципів 

світосприйняття та світовідчуття носіїв національної концептосфери, є, на 

думку Т. Г. Нікітіної, експлікацією національних рис концептуальної картини 

світу, а не її окремим інваріантом [150, с.  293]. 

Оскільки інформація, відображена мовними знаками, розсіяна в різних 

фрагментах концептуальної картини світу [242, с. 173], вони відображають її 

частково, що свідчить про наявність у мові лакун – незаповнених мовними 

знаками фрагментів, які існують у свідомості людини. Таким чином, 

концептуальна картина світу є більш об’ємною, ніж мовна, і відповідно, її 

структура є більш складною. Що ж стосується меж обох картин світу, то вони є 

мінливими й невиразними [78, с. 103], що у першу чергу пов’язано із природою 

мисленнєвих категорій та безкінечним процесом розвитку мовних форм за 

рахунок зміни мовних значень та розширення асоціативних полів [178, с. 344].   
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Отже, підведемо підсумок стосовно найбільш вагомих характеристик 

мовної картини світу:  

1) вона є мінливою в часі й просторі; 

2) їй властиво відображати своєрідність національної концептосфери; 

3) вона є багатофрагментною структурою; 

4) вона опосередковує зв’язок між концептуальною і мовною системами, 

будучи вужчим утворенням, ніж концептуальна картина світу.  

Зважаючи на викладене вище, ми можемо стверджувати, що на даному 

етапі розвитку когнітивної лінгвістики не піддається сумніву той факт, що 

когнітивна та мовна картини світу є чітко розмежованими, проте міцно 

пов’язаними структурами, адже мовна картина світу є відображенням 

концептуальної та засобом доступу до неї. Вони корелюють ніби картинка та її 

проекція, яка не може існувати без своєї першооснови, проте має відмінну 

природу. Таким чином, якщо концептуальна картина світу є першоосновою, то 

мовна картина світу, віддзеркалюючи її, втрачає певні фрагменти у зв’язку з 

відсутністю в ній відповідних мовних структур на певному етапі існування 

мовної системи, які б могли передавати відповідний обсяг інформації. 

Причиною фрагментарності мовної картини світу є філософська категорія 

необхідності – потреба у вираженні певного поняття чи явища мовними 

засобами на певному часовому проміжку існування суспільства. Постійні мовні 

зміни свідчать про мінливість і непостійність обох картин світу, які 

відображають розвиток як національної концептосфери, так і мови.  

Отже, усе вище сказане дає можливість зробити висновок, що постійні 

еволюційні процеси в концептуальній та мовній картині світу є наслідком 

вирішення протиріч, що з’являються під час зіткнення нових елементів 

свідомості з існуючими елементами мовної системи. Шляхом розгортання 

інтерпретаційного поля таких концептів у комунікативному просторі завдяки 

мовним одиницям, мовна картина світу провокує зміну концептуальної 

системи, відображаючи переосмисленні мисленнєві структури, що потрапляють 
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у сферу гносеології. Кожна перетворена форма або новотвір вносить зміни в 

обидві системи, спонукаючи їх до змін. 

 

 

1.1.4. Роль принципів діалектичної логіки у функціонуванні когнітивно-

мовленнєвого механізму 

Методологія синхронно-діахронного вивчення національномаркованих 

концептів зумовлюється основними принципами діалектичної логіки, зокрема 

рухом від абстрактного до конкретного та єдності логічного й історичного. 

Вивчення національно-культурної специфіки концептів вимагає руху до більш 

конкретних категорій нижчих щаблів ієрархічної структури концептів, що в 

мовній картині світу вербалізуються конкретними мовними одиницями.  Тоді 

як рух дослідження від самого концепту до його структури та репрезентації 

його елементів у семантичній структурі мовних одиниць у різні історичні епохи 

дає можливість з’ясувати закономірності еволюційного розвитку національної 

концептосфери, відображеної мовною картиною світу.  

Пошуки найбільш вдалих методів дослідження змусили вчених звернутися 

до діахронного підходу додослідження концептів. У сучасному мовознавстві 

вивчається їхня етимологічна складова (див. праці Х. Фернандеса Хаена [310], 

[311]), застосовуються методи історико-типологічного мовознавства для 

дослідження семантики лексем-назв концептів (Боброва К. О. (концепт 

мандрівка в англомовній культурі) [24], І. Кононова (британська морально-

етична концептосфера) [92], Красавский Н. А. (динаміка німецьких та 

російських емоційних концептів) [101], Поліна Г. В. (концепт Бог у XIV-XX 

століттях) [163], Сказко А. С. (еволюція концепту сім’я) [222], Цой М. І 

(еволюція концептів тілесності) [264], Шваб Т. О. (еволюція концепту героїзм у 

англійській мові) [270]). Т. Козлова [88], Н. Коч [98] робляться спроби 

визначення концептуального архетипу в пошуках того, чим забезпечується 

здатність концептуального ядра до його мультиплікації. Концепт розглядається 

як динамічна функціональна система зі здатністю до самореорганізації [223]. 
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Розробляється теорія концептуальної інтеграції, яка на думку авторки дозволяє 

відмовитися від традиційного розуміння концептів як статичних структур, що 

зберігаються у довготривалій пам’яті, на користь динамічних моделей з одного 

боку, та сприяє поясненню метафоричних проекцій на більш високому рівні 

узагальнення – з іншого [377]. 

Розробка окремих аспектів свідчить про відсутність комплексної 

теоретико-методологічної бази цього підходу, що стимулює пошук найбільш 

ефективних методів та принципів аналізу часово-просторової мінливості 

концептосфери, необхідної для усунення суперечливих поглядів на принципи 

еволюції концептів, зокрема стосовно діахронної стабільності чи мінливості 

ядра концепту. Якщо певна кількість дослідників підтримує існування 

незмінного прототипу чи архетипу, що є ядром концепту[87; 88] або ж 

незмінної поняттєво-функціональної складової концепту, то інші говорять про 

здатність ядра концепту до реорганізації [223]. 

Тим часом розробка і формування принципів синхронно-діахронного 

моделювання національних концептуальних картин світу вимагає розробки 

детальної теоретичної та методологічної бази, оскільки вирішення цієї 

актуальної проблеми дозволяє: 

 уточнити поняття національномаркованого концепту та 

національної концептосфери; 

 виділити і описати їхні складові компоненти та їхні взаємозв’язки; 

 розробити методику комплексного синхронно-діахронного аналізу 

домінантних національномаркованих концептів; 

 встановити чинники та визначити механізми еволюційних процесів 

когнітивно-мовленнєвих структур; 

 впорядкувати та інтегрувати знання про взаємодію мовної й 

концептуальної картин світу. 
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Для детальної розробки методології синхронно-діахронного 

дослідження національномаркованих концептів, потрібно долучити закони та 

форми відображення розвитку об’єктивного світу в мисленні людини. Ключові 

положення про закономірності пізнання істини відображають принципи 

діалектичної логіки:  

1. Принцип руху від абстрактного до конкретного (у випадку нашого 

дослідження від концептуальної картини → до концептів, з яких вона 

складається, і → до мовних одиниць, що їх репрезентують) та від простого до 

складного (від мовних одиниць → до їхніх взаємозв’язків і → до взаємозв’язків 

репрезентованих концептів у концептуальній картині світу). 

2. Принцип єдності логічного та історичного, тобто рух від явищ до 

сутності (вглиб) (у випадку нашого дослідження від мовної одиниці → до її 

семантичних значень) і від сутності до їх реальних проявів (від семантичних 

значень → до причин виникнення асоціацій, метафоричних та метонімічних 

зв’язків у відмінних семантичних значеннях). 

Хоча діалектичне вчення активно почало розроблятися з часів Гегеля, 

його елементи зустрічаються в філософських античних вченнях Геракліта, 

Платона, Аристотеля та інших. Через історичні обставини протягом тривалого 

періоду єдиним вченням про закони і форми мислення була формальна логіка. 

Але уже в XVII столітті завдяки розвитку природничих наук з’являється 

потреба нового вчення про загальні принципи і методи мислення і пізнання 

(Ф. Бекон, Р. Декарт, Г. В. Лейбніц та ін.) через обмеженість пануючої 

філософії. Найбільш яскраве втілення ця тенденція отримала у німецькій 

класичній філософії. Так, Кант розрізняв загальну і трансцендентну логіку. 

Остання, на його думку, відрізняється від першої, тобто формальної, тим, що 

вона  вивчає розвиток знань, не абстрагуючись від змісту, що властиво 

формальній логіці. Особлива заслуга в розробці діалектичної логіки належить 

Гегелю, який вперше всебічно описав її системність, хоча й з ідеологічного 

погляду на світ, та протиставив її метафізиці, з погляду якої явища існують 

незмінно та незалежно одне від одного. 
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Філософське вчення про логіку, починаючи з Гегеля, містить аналіз 

великого досвіду розвитку людської свідомості і узагальнює його в чітко 

окресленому вченні про пізнання, увібравши в себе усі цінні аспекти 

попередніх філософських теорій.  

Діалектична логіка не заперечує формальну логіку. Вона дозволяє чітко 

окреслити її межі, визначити її місце і роль у вивченні законів і форм мислення. 

Якщо формальна логіка – це наука про закони і форми відображення в 

мисленні постійності, спокою у об’єктивному світі, то специфіка діалектичної 

логіки полягає у вивченні в законах і формах мислення процесів розвитку, 

внутрішніх протиріч явищ, їх якісних змін, переходу одного в інше тощо. 

Предметом діалектичної логіки є пізнавальне мислення, пошукова 

діяльність і розвиток якого відбуваються шляхом подолання протиріч, що 

постійно виникають; логічні структури мислення та співвідношення їхніх 

елементів – понять, суджень, теорій; прогнозуюча функція мислення. 

Діалектична логіка вивчає принципи і закономірності формування, змін та 

розвитку знань, засобів і методів їхнього отримання і перевірки.  Діалектичне 

дослідження мислення стає можливим завдяки аналізу його виникнення і історії 

його розвитку в результаті узагальнення історії матеріальної й духовної 

культури. Діалектична логіка вивчає усю систему категорій з погляду їхніх 

логічних і гносеологічних функцій, специфічні пізнавальні категорії, принципи 

і процедури (наприклад, рух від чуттєво-конкретного до абстрактного, перехід 

від абстрактного до поняттєво-конкретного, співвідношення емпіричного та 

теоретичного, прийоми узагальнення, ідеалізації, аналізу та синтезу, індукції та 

дедукції). 

Однією із характерних особливостей діалогічної логіки є те, що вона, 

вивчаючи принципи і категорії, що діють у природі, історії і мисленні та 

принципи властиві лише процесам пізнання і мислення, вивчає переходи від 

однієї системи знань до іншої, більш високої. Безперечно при цьому 

з’являються діалектичні протиріччя, що відображаються як протиріччя у 

самому об’єкті пізнання, так і протиріччя взаємодії суб’єкту і об’єкту пізнання, 
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а також протиріччя в самому процесі пізнання. Особливо гострої форми вони 

набувають на «межі» такої теорії, яка вичерпала свої пояснювальні властивості, 

і потребує переходу до нової. Цей перехід і зумовлює вирішення протиріч між 

старою теорією і новою системою фактів. Допускаючи певну типологію 

вирішення протиріч, яка не є формальною процедурою, діалектична логіка не 

визначає результат вирішення однозначно: відбувається зміна значеннєвого 

змісту. 

Діалектико-матеріалістичний метод зумовлює існування діалектичної 

логіки як науки і, також вона слугує його конкретизацією, пояснюючи закони 

та форми відображення в мисленні явищ навколишньої дійсності, прояви 

безкінечності руху в статичному, єдність внутрішнього і зовнішнього, 

безкінечності та скінченності в русі тощо. Головним завданням діалектичної 

логіки є вивчення того, як виразити в поняттях прояви дії законів діалектики у 

предметах і явищах. Саме з цим пов’язане інше важливе завдання діалектичної 

логіки: вивчення розвитку самого мислення, що є філософською течією. 

Діалектична логіка виділяє закони та форми розвитку мислення у ході 

розвитку пізнання й історичної суспільної практики людства. У якості 

загального логічного принципу діалогічна логіка використовує рух від 

абстрактного до конкретного. Інший принцип діалектичної логіки – єдність 

історичного і логічного. Обидва принципи внутрішньо взаємопов’язані і 

взаємопроникні. За своєю суттю діалектична логіка – це система логічних 

категорій, яка виступає як синтез результатів  практичної та пізнавальної 

діяльності людства [130, с. 42]. Відобразити і зрозуміти розвиток мислення 

можливо лише у взаємозв’язку, тобто в системі логічних категорій. Мислення 

переходить від поверхні предметів і явищ вглиб, до їх сутності, а потім 

усвідомлює і її реальні прояви. 

З логічного погляду, національна концептуальна картина, система мови та 

процеси їхньої взаємодії беруться в їх розвиненому, зрілому вигляді, тобто 

їхньому сучасному, актуальному для сучасної свідомості, стані. І це допомагає 

зрозуміти як минуле, що все ще існує в теперішньому, і сприймається нами 
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відповідно до сучасного світобачення,  може вплинути на майбутнє, що 

зароджується в цей час. Таким чином, вивчаючи відображення в законах і 

формах мислення процесів розвитку, ми вивчаємо розвиток концептуальної 

картини світу певного народу шляхом вивчення розвитку мовної картини світу, 

у якій відображається система національномаркованих концептів та їхні 

зв’язки. Діалектична логіка відкриває можливості для зміни категорій мірою 

історичного розвитку пізнання і практики досліджуваного суспільства. 

Отже, відійшовши від формальних логічних систем і змістовних 

формально-логічних теорій, що вивчають окремі аспекти і завдання мови і 

мислення, і скориставшись підходом діалогічної логіки – загального логічного 

базису людського пізнання, на принципах якої базується феноменологія, що 

заклала основу когнітивної лінгвістики, ми отримуємо змогу пояснити усі 

часткові та конкретні теорії вивчення еволюційного розвитку 

лінгвокультурних, зокрема національномаркованих, концептів.  

 

 

1.2. Сучасні методи дослідження лінгвокультурних концептів 

 

1.2.1. Актуальні тенденції розвитку когнітивної лінгвістики 

Традиційно в когнітивній лінгвістиці виділяються такі підходи до об’єкту 

дослідження, як культурологічний, лінгвокультурологічний, логічний, 

семантико-когнітивний, філософсько-семіотичний. Історичний підхід, розробці 

якого ми присвятили це дослідження, потребує акумуляції методів аналізу 

концептів усіх перерахованих вище підходів, що дає змогу порівняти синхронні 

зрізи концептів у діахронному вимірі й, завдяки цьому, знайти закономірності 

та причини їхньої еволюції.  

На початку ХХІ століття когнітивна лінгвістика перетворилася на один із 

ведучих напрямів мовознавства, оскільки саме вона зробила великий стрибок у 

розумінні взаємозв’язків людського мислення, способів концептуалізації знань 

про навколишній світ із мовними структурами. Когнітивні дослідження стали 
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широко розповсюдженими у світі завдяки тому, що вони, за словами  

О. С. Кубрякової, «займаються темами, які завжди хвилювали мовознавців: 

мова і мислення, головні функції мови, роль людини в мові та мови в людині, а 

також значення мови для людини» [107,с. 11]. 

Відомий український мовознавець О. О. Потебня наприкінці ХІХ століття 

визнавав теорію В. Гумбольдта про те, що мова є результатом духовного життя, 

і що вона впливає на подальший розвиток цього життя [195, с. 83]. Таким 

чином, О. А. Потебня пов’язав мову із психологією,  заклавши основи уявлень 

про роль асоціацій та їхнього злиття у створенні мовних форм і відображення 

нових уявлень. Іншими словами, він чітко розумів мовний механізм, за 

допомогою якого в мові відображалися зміни концептуальної картини світу, 

процеси формування та інтерпретації знань про навколишній світ людською 

свідомістю. Хоча на той час у лінгвістиці не існувало поняття концептосфери, і 

її функції приписувалися мові, такий крок став потужним рушієм у розвитку 

людських знань про навколишній світ шляхом апеляцій свідомості до уже 

відомих уявлень, відображених у мовній картині світу. 

Багато інших лінгвістів ХХ століття (Е. Бенвеніст, А. Гардінер, 

Л. Єльмслев, П. П. Ломтєв, А. Мартіне, А. Є. Супрун, Н. Хомський, 

Л. В. Щерба) також звертали увагу на зв'язок і взаємозалежність мови та 

мислення. Проте детальна розробка даної проблематики розпочалася лише у 

двох останніх десятиліттях ХХ століття. 

Першими фундаментальними дослідженнями в сфері когнітивної 

лінгвістики стали роботи американських учених Дж. Лакоффа, Р. Лангакера та 

Р. Джакендоффа. Значну кількість подальших розробок було зроблено 

німецькими (Г. Айкмайр, З. Вайе, Г. Рікхайт), а далі скандинавськими вченими 

[317; 318; 366].  

У російському мовознавстві фундаментальними стали праці 

О. С. Кубрякової, яка детально охарактеризувала роботи американських 

лінгвістів-когнітологів, а також разом із В. З. Дем’янковим, Ю. Г. Панкрацом та 

Л. Г. Лузіною склала російськомовний термінологічний апарат, що знайшов 
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своє відображення в «Короткому словникові лінгвістичних термінів» [103]. 

Значний вклад у розвиток когнітивної лінгвістики внесла праця російського 

лінгвіста М. М. Болдирєва «Когнітивна семантика» [27]. 

Наприкінці ХХ століття з’явилося багато напрямів дослідження у сфері 

когнітивної лінгвістики (А. Н. Баранов, М. М. Болдирьов, В. З. Дем’янков, 

Д. О. Добровольський, О. О. Залевська, В. В. Красних, В. І. Шаховский та 

інших). 

У Росії та Україні, незалежно від американських досліджень, 

розроблялися теорії, у яких пропонувалося застосування компонентного аналізу 

з метою вивчення значення мовних одиниць. Семантичні параметри дозволили 

пошук базових семантичних елементів (Ю. Апресян, О. Ахманова, В. Гак, 

О. Жолковський, М. Кочерган, А. Лучик, І. Мельчук, Д. Шмельов та інші), що 

відображають когнітивні процеси людської свідомості та дуже схожі на ті 

категорії, що досліджуються в працях американських лінгвістів-когнітологів. 

Розробкою когнітивної семантики в східній Європі займалася також відома 

польська дослідниця А. Вежбицька [34], [35], [323]. 

Жешувська школа діахронної семантики (Польща) також спрямувала свої 

дослідження у когнітивному руслі, приділяючи значну увагу питанням 

концептуальної метонімії, теорії поля та теорії концептуальної інтеграції 

(А. Грачко, Г. А. Клепарський А. Кочман-Галадій, П. Сімбаліста). 

К. В. Рахіліна спробувала об’єднати термінологічний апарат, розроблений 

американськими та східноєвропейськими дослідниками [203], оскільки 

структурно-семантичні дослідження та класичний американський когнітивізм 

прийшли до подібних висновків щодо співвідношення мови й мислення. 

До того ж, завдяки становленню єдиного термінологічного апарату, 

ключовими термінами якого стали «концепт», «концептосфера», 

«концептуальна картина світу», дослідники отримали змогу поглиблювати 

окремі аспекти вивчення взаємодії мови та мисленнєвих процесів, шукаючи 

більш ефективні методи й підходи до вивчення об’єкту дослідження. Шляхом 



61 

міждисциплінарних досліджень вчені розробили низку напрямів вивчення 

об’єкту дослідження, які б якомога краще відповідали поставленій меті.   

У своїй фундаментальній праці «Когнітивна лінгвістика» З. Д. Попова та 

Й. А. Стернін виокремили постулати когнітивної лінгвістики, визначивши її 

категорії та описавши її однозначні зв’язки з категоріями традиційної 

семасіології. Учені виділяють кілька підходів до вивчення об’єкту дослідження 

когнітивної лінгвістики, що відрізняються категоріальним і термінологічним 

апаратом, розумінням основних завдань когнітивної лінгвістики та методами 

дослідження:  

1) культурологічний (Ю. С. Степанов [235]), де мова виступає одним із 

засобів знань про концепти;  

2) лінгвокультурологічний (С. Г. Воркачов [39; 40; 41], В. І. Карасик [52; 

53], Г. Г. Слишкин [229]), що вивчає мовні одиниці-назви концептів як 

елементів національної культури в мовному вираженні;  

3) філософсько-семіотичний (А. В. Кравченко), що вивчає когнітивні 

основи знаковості та семантико-когнітивний (О. С. Кубрякова [106, 107, 108], 

М. М. Болдирєв [27], К. В. Рахіліна [203, 204], О. В. Лукашевич [124], 

А. П. Бабушкін [13], З. Д. Попова [164], І. А. Стернін [237, 238, 239]), де 

лексична і граматична семантика мови досліджується як засіб доступу до змісту 

концептів та як засіб їх моделювання від семантики мови до концептосфери; 

4) логічний (Н. Д. Арутюнова [5], Р. І. Павильоніс [155]), де концепти 

аналізуються логічними методами, відкидаючи їхню залежність від форми 

мовної репрезентації. 

У західній лінгвістиці семантико-когнітивний підхід отримав назву 

«когнітивна семантика». У цьому напрямі продуктивно працюють американські 

(Ф. Джонсон-Лерд, Д. Румелхарт, Ж. Фоконьє, Ч. Філлмор), західноєвропейські 

(К. Васкес, І. Інчаурралде, Р. Мендоса, Х. Сіфуентес, Л. Талмі, М. Х. Хілферті), 

російські та українські вчені (М. Болдирьов, О. Кагановська, В. Карасик, 

О. Кубрякова, З. Попова, С. Потапенко, А. Приходько, Т. Радзієвська, 

О. Снитко, Й. Стернин). 
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Західноєвропейські школи поділяють когнітивні дослідження на 

когнітивну семантику та когнітивну граматику, у межах яких також широко 

досліджується асоціативна складова концептів, що виокремило різні напрями 

дослідження метафори (Д. Касасанто [286], Дж. Лакофф [350], М. Турнер [395], 

Дж. Фелдман [309], М. Фріман [313], Р. Гіббс [320], Р. Гоффман [333], 

Е. Маккормак [363]) та метонімії (А. Барселона [281], Ф. Руіс де Мендоса [383]) 

з когнітивного погляду як засобу розвитку концептів. 

У перших спробах класифікації когнітивних досліджень, завдяки 

різноманітності підходів до вивчення концепту, деякі дослідники виділяли 

також психолінгвістичний та нейропсихолінгвістичний підходи [14], 

ментально-діяльнісний [9], індивідуально-мовний або психологічний [97],[122], 

контенсивний, що вивчає семантичні прототипи – модальність, темпоральність 

тощо, когнітивний (вивчає зв'язок між словом та об’єктом та концептуальний 

[89](вивчає власне концепти). 

Оскільки становлення термінологічного апарату когнітивної лінгвістики 

все ще не завершилося, найбільш акумулятивною із існуючих класифікацій 

видається класифікація З. Д. Попової і Й. А. Стерніна, які об’єднали окремі 

підходи, оскільки вивчення власне концепту без вивчення механізму взаємодії 

лексичних одиниць трихотомії «концепт – мовна форма – об’єкт» обмежує 

дослідження та знижує ступінь верифікації його результатів.  Окрім того було 

виділено перспективні напрями, підтримані рядом ґрунтовних досліджень [7; 

27; 39; 75; 76; 103; 229]. Учені розподілили дослідження за такими напрямами: 

 Культурологічний – вивчення концепту як елементу культури з 

застосуванням даних різних наук (Ю. С. Степанов);  

 Лінгвокультурологічний – вивчення концептів у напрямку «від мови 

до культури», тобто у їхньому тісному взаємозв’язку із особливостями 

національної культури та її ціннісними домінантами, які відображаються в 

мовних одиницях-репрезентантах відповідних концептів (В. І. Карасик, 

С. Г. Воркачов, Г. Г. Слишкін, Г. В. Токарьов); 
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 Семантико-когнітивний – аналіз лексичних та граматичних 

системних особливостей мовних одиниць, що є засобом доступу до змісту 

концептів та засобом їх моделювання. Таким чином, дослідження здійснюється 

в напрямку від семантики мови до вивчення концептосфери (О. С. Кубрякова, 

М. М. Болдирєв, К. В. Рахіліна,  О. В. Лукашевич, А. П. Бабушкін, 3. Д. Попова, 

Й. А. Стернін, Г. В. Бикова); 

 Філософсько-семіотичний – вивчаються когнітивні основи 

знаковості мовних одиниць, що вербалізують концепти (А. В. Кравченко) 

[164,с. 9]; 

 Логічний – дослідження концептів за допомогою логічних методів 

та з нехтуванням формою їх мовною репрезентацією (Н. Д. Арутюнова, 

Р. І. Павільоніс). 

Когнітивно-дискурсне спрямування сучасної когнітивної лінгвістики 

оформилося в семантико-когнітивний підхід до вивчення концепту як 

складової концептосфери шляхом вивчення семантики лексичних та 

граматичних мовних одиниць, що їх вербалізують. 

Виходячи зі значної кількості досліджень, що з’явилися останнім часом 

(див. С. Г. Воркачов [40], І. О. Голубовська [46], Р. М. Скорнякова [223], 

О. О. Борисов [28], Н. Г. Мед [134], О. О. Пантелеєва [157]), можливо 

стверджувати, що відбувається певне поєднання наведених вище напрямів. 

Вище зазначене дає змогу лінгвістам всебічно та більш глибоко інтерпретувати 

явища, які в реальному світу існують нерозривно одне із одним. Так, 

дослідження концептів у межах лінгвокультурологічного напряму 

здійснюються із залученням методів семантико-когнітивного аналізу. 

Поглиблене розуміння ціннісної складової концепту та його оцінної 

інтерпретації в межах лінгвокультурології вимагає залучення методів інших 

наук, наприклад, етнології, соціології, історії, що властиво культурологічному 

напряму дослідження. Таким чином, можливо констатувати тенденцію до 

всебічного аналізу концепту, що вимагає поєднання окремих напрямів 

дослідження. 
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Новим, ще не оформленим напрямом когнітивних досліджень у межах 

когнітивної семантики, є діахронна когнітивна семантика. На сьогоднішній 

день більшість досліджень концептів проводяться на синхронному зрізі (див. 

праці О. О. Борисова [28], О. В. Городецької [48], К. С. Карпової [82]). Проте, 

уже зроблено перші спроби створення термінологічного та методичного 

апарату для дослідження концептів на діахронному зрізі. Деякі дослідники 

вивчають становлення та історичну мінливість окремих концептів (Г. В. Поліна 

[163], В. В. Долженкова [60],  М. О. Красавський [101], К. О. Боброва [24], 

І. В. Кононова [92], Х. Фернандес Хаен [310]), зіставляючи етимологічне 

значення із сучасним наповненням концепту, що не розкриває повністю його 

діалектичну природу, оскільки втрачаються важливі етапи його формування та 

видозмін у процесі існування.  

Російська дослідниця І. Кононова виділяє етимологічну та історичну 

складові в складі концептів. Етимологічна складова («етимологічний 

прошарок» за Ю. С. Степановим) концепту визначається внутрішньою формою 

слова, яка є ключовим репрезентантом концепту. Етимологічна складова, на 

думку І. Кононової, слугує засобом додаткової мотивації ціннісної складової 

концепту. Історична складова включає в себе найбільш значущі ознаки 

асоціативних складових концепту, що входять до його структури на більш 

ранніх етапах існування в концептосфері, та значною мірою визначають його 

синхронний стан [92, с. 7]. 

Зважаючи на домінування семантико-когнітивного аналізу у вивченні 

взаємодії мовленнєвих та мисленнєвих структур у вітчизняній та зарубіжній 

лінгвістиці, можливо стверджувати, що цей підхід є найбільш ефективним для 

вивчення концептів, зокрема національномаркованих, які є об’єктом нашого 

дослідження і які кардинально змінювали світобачення людей та способи 

інтерпретації отриманої інформації на синхронних зрізах історичних епох. Тоді 

як порівняння синхронних зрізів з погляду діахронії дає можливість віднайти 

принципи та закономірності розвитку як концептів, так і концептосфери, 

складовими якої вони є. 
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1.2.2. Когнітивна лінгвокультурологія у світлі новітніх парадигм 

лінгвістичних досліджень 

Лінгвокультурологічний підхід до вивчення мови в межах когнітивної 

лінгвістики набрав обертів у східній Європі та практично оформився у окремий 

напрям когнітивної лінгвістики – когнітивну лінгвокультурологію, яка, на 

відміну від лінгвокогнітивої концептології, оперує трихотомією «мова – 

свідомість – культура», вивчаючи особливості їхньої взаємодії та наслідки 

їхнього взаємовпливу, а також культурноспецифічні особливості мислення 

народів, що закладено в національній концептосфері та відображено мовною 

картиною світу. 

За словами О. Ю. Балашової, лінгвокультурологічний підхід вивчає 

специфіку національної концептосфери від культури до мови, оскільки 

концепти містять у собі раціональну, емоційну та оцінну характеристики, а, 

відповідно, є культурно значимими для певного народу [14, с. 6]. Цей підхід 

визначає концепт як основотворчу культурну одиницю, яка містить у собі 

поняттєвий, образний та ціннісний компонент, з яких переважає останній. 

На думку О. В. Костіна, лінгвокультурологічний підхід базується на ідеї 

про акумулятивну функцію мови [97, с. 6], завдяки чому в ній відбивається, 

зберігається і передається досвід народу, його світосприйняття й світобачення. 

Мова розглядається як універсальна форма первинної концептуалізації світу і 

раціонального людського досвіду, виразник і сховище підсвідомого стихійного 

знання про світ, історична пам'ять про соціально значущі події у людському 

житті. Хоча погодитися ми можемо лише із першою частиною про 

«акумулятивну (накопичувальну) функцію мови, завдяки чому у ній 

відбивається, зберігається і передається досвід народу, його світобачення і 

світосприйняття». Проте, твердження, що мова є формою «первинної 

концептуалізації світу», видається  неправильним, зважаючи на визначення 

концептуальної картини світу, яка є первинною системою, що отримує, аналізує 

та формує уявлення людини про світ незалежно від мови, а мова лише передає і 
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репрезентує «раціональний людський досвід», застосовуючи до нових 

концептів механізми асоціативності та метафоризації у спробі відтворити нову 

інформацію наявними у її розпорядженні засобами. 

За визначенням З. Д. Попової та Й. А. Стерніна, лінгвокультурологічний 

напрям когнітивних досліджень – це вивчення вербалізованих мовними 

одиницями концептів, що є елементами культури, пов’язаними з її 

національними особливостями та цінностями: напрямок «від мови до культури» 

(В. І. Карасик, Г. Г. Слишкін). Тоді як з погляду культурологічного напряму 

когнітивної лінгвістики, який запозичує дані з різних галузей науки, концепти 

розглядаються як складові частини культури (Ю. С. Степанов). Мова у цьому 

випадку виступає лише джерелом знань про концепти (наприклад для опису 

концептів використовуються дані про етимологію слова, що називає цей 

концепт). 

Іноді культурний і культурологічний підходи не розмежовуються, 

вивчаючи етимологію і семантику лексем-репрезентантів концепту в межах 

культурологічного підходу (див. праці С. В. Кузлякіна). 

Лінгвокультурологія виникла з ідеї про тісний взаємозв’язок між мовою 

та культурою, адже культурні тенденції проростають у неї, розвиваються за її 

допомогою та презентують її. Як самостійний науковий напрям вона 

оформлюється у 90-х рр. ХХ століття на основі досліджень лінгвістичної школи 

вивчення фразеологічного фонду мови на чолі з В. Н. Телією, працями 

Н. Д. Арутюнової, В. А. Маслової, Ю. С. Степановата інших мовознавців.  

Оскільки культурологія вивчає свідомість людини стосовно культурного і 

суспільно-побутового існування, сфер мистецтва, релігії, філософії, історії, 

природи, а когнітивна лінгвістика досліджує світосприйняття, зафіксоване в 

концептах, що вербалізуються мовними одиницями в мовній картині світу,  

предметом лінгвокультурології є дихотомія «мова – культура» та їхня постійна 

взаємодія. 
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Лінгвокультурологія як галузь дослідження виникла у результаті 

поєднання культурологічних та лінгвістичних методів дослідження, і у ній не 

лише використовуються певні уявлення про культуру, а й вивчаються способи 

втілення, збереження та передачі культурно значущої інформації мовними 

засобами. Збережені мовною картиною світу ознаки певної культури впливають 

на подальший її розвиток, зумовлюючи подальший семантичний розвиток мови 

та збереження національно-етнічних особливостей концептуальної картини 

світу, ціннісних орієнтацій культури цього народу. 

Зосереджуючись на проблемах культури, лінгвокультурологія, як і 

етнокультурологія, соціокультурологія, історія культури та інші дисципліни, 

що займаються проблемами культури, має на меті  вирішити складне питання 

визначення цієї базової категорії. Е. Сепір, намагаючись визначити поняття 

«культура», стверджував, що існують терміни з дивними властивостями. 

Зовнішньо вони позначають досить визначені поняття, тобто такі, які 

претендують на чітке об’єктивне обґрунтування. На практиці ж ці терміни 

позначають досить розмиті мисленнєві образи, межі яких змінюються, 

звужуються або розширюються, залежно від поглядів того, хто цими термінами 

користується, включаючи тим самим у діапазон значень такі уявлення, які не 

лише не пов’язуються одне з одним, але часто суперечать одне одному [216, 

с. 213]. 

Етимологічно іспанська лексема cultura походить від латинської лексеми 

cŭltus, яка з’явилася від слова colĕre, що означає «вирощування, виховання, 

вшановування, культ, розвиток». Дослідження цього слова в класичній 

латинській мові свідчить про розповсюдження цього значення в писемних 

джерелах того часу поряд із іншим – антропологічним значенням виховання / 

культивування людської душі, яке відображає процес навчання людини в 

процесі її становлення як особистості. У іспанській мові до середини 

XV століття значення acción de cultivar o practicar algo, cuidar, honrar 

відображав іменник culto. Сама ж лексема  cultura  згідно етимологічного 
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словника Х. Коромінаса [456, с. 185], почала використовуватися лише на 

початку XVI століття. 

 У XVIII столітті терміном cultura починають називати усе, що є 

пов’язаним із діяльністю людини, її цілеспрямованим мисленням. Слово 

«культура» означало цілеспрямований вплив людини на природу, зміна 

природи у інтересах людини, цивілізація. 

Напр.: Lo cierto es, que la disminución de la población de la península ha 

arruinado en mucho este país, pero siempre estará muy lejos de verificarse, mientras 

no se aniquile la cultura de Cataluña, donde se han plantado viñas en las puntas de 

los cerros, y suben los hombres atados con cuerdas para trabajar (1742) [490, с. 78]. 

Після появи антропології – однієї із перших наук про людину і її 

культуру, що вивчала поведінку людини, становлення норм, заборон, табу, 

пов’язаних із існуванням людини в соціальній системі, під «культурою» почали 

розуміти її вплив на світобачення та світосприйняття людей. Одним із її 

напрямів стала когнітивна антропологія, що базується на баченні культури як 

системи символів, специфіки способів пізнання, організації та формування 

структурних ментальних утворень усвідомості людини. На думку прибічників 

когнітивної антропології, у мову включені усі когнітивні категорії, що лежать в 

основі людського мислення і становлять сутність культури [41; 77; 229]. Ці 

категорії невластиві людині з народження, вони формуються в процесі 

заглиблення людини в  культуру, приєднання до неї шляхом вивчення її 

принципів, норм, традицій, моральних устоїв тощо. 

У вік Просвітництва (ХІХ століття) культура визначалася як складне ціле, 

що містить в собі пізнання, вірування, мистецтво, мораль, право, звичаї та інші 

способи й звички, властиві людині як члену суспільства. Явища культури в 

різних людських суспільствах, оскільки можна дослідити спільну основу, з якої 

вони почалися, є предметом, зручним для дослідження законів людського 

мислення й діяльності. З одного боку, подібність процесів, що широко 

розповсюджені в цивілізації, значною мірою може зумовлюватися 

одноманітнітними діями, що здійснюються з подібних причин. З іншого боку, 
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відмінності ступенів розвитку культури можливо визначити як щаблі  

поступового розвитку, кожен з яких зявився у наслідок минулих подій і, в 

певний історичний момент, відіграє відведену йому роль у створенні 

майбутнього. Таким чином, культура розумілася як сукупність її складових. 

Недоліком цього підходу було те, що елементи культури розглядалися окремо, 

а не як сукупність неподільних частин. 

У сучасності існує значна кількість підходів до визначення культури, що 

свідчить про актуальність цього поняття та зацікавленість вчених у розробці 

методів дослідження цього складного соціально-гуманітарного поняття. 

Найпоширенішими з них є описовий (прихильники цього методу Е. Тайлор, 

З. Фрейд, М. Херсковіц та інші) та ціннісний (М. Вебер, М. Ґайдеґґер, 

Ю. Францев та інші) підходи. 

Із застосуванням описового підходу виокремлюються різні складові та 

прояви культури – звичаї, ідеали, види діяльності, цінності тощо. За такого 

підходу культура визначається як сукупність соціальних інститутів та 

досягнень, що  відділяють наш спосіб існування від життя твариноподібних 

прапращурів. Причиною їхнього існування є захист людини від дикої природи і 

впорядкування міжособистісних взаємин [257, с. 243]. Розуміння культури як 

надприродного явища, створеного людьми, має недолік – складність у 

перерахуванні всі можливих проявів культури. 

З погляду ціннісного підходу культура трактується як сукупність 

духовних і матеріальних цінностей, які створено людьми. Для набуття об’єктом 

цінності потрібним стає усвідомлення наявності в ньому цих якостей людиною. 

Здатність встановлювати цінність об’єктів і оцінювати явища пов’язана з тим, 

що у свідомості людини наявні ціннісні орієнтири. Але важливу роль відіграє 

також створення ідеальних образів, з якими порівнюються реально існуючі 

об’єкти оточуючого світу. Таким чином, за словами М. Ґайдеґґера, культура – 

це «реалізація домінантних цінностей у результаті культивування вищих чеснот 

людини» [259]. Цей підхід підтримали радянський вчений-філософ та історик 

Ю. П. Францев, Н. Чавчавадзе та інші. 
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Хоча визначення культури і відрізняється в різних напрямах досліджень 

завдяки багатогранності та різноманітності методологічних підходів до її 

вивчення, можливо стверджувати, що існує характеристика, спільна для усіх 

напрямів досліджень: орієнтованість на диференціюючу природу культури. За 

словами Е. Бенвеніста, культура визначається як сукупність відмінностей 

людського від природного [19, с. 163]. Деталізація цього визначення дає 

підстави стверджувати, що культура – це сукупність характеристик, що 

відрізняє один соціум від інших. «Культура в самому загальному значенні 

слова – це все те, що робить тебе чужим, коли ти залишаєш домівку. Вона 

інтегрує всі переконання та сподівання, які висловлюють та показують люди. 

Коли ти знаходишся серед членів групи, з якими маєш спільну культуру, тобі 

не доводиться ретельно обдумувати та планувати свої слова й дії, оскільки 

обидві сторони сприймають світ практично однаково і знають чого очікувати 

один від одного. А перебування у чужому суспільстві викликає труднощі, 

відчуття власної безпорадності та дезорієнтації» [393, с. 2]. 

Перехід до вивчення духовного і матеріального життя різних соціумів 

став можливим лише завдяки розумінню того, що ментальна природа людини 

не є абсолютно сталою, що вона змінюється і розвивається в часі та просторі. 

Вивченням культури стало вивчення специфіки свідомості її носіїв, що 

реалізується за допомогою різних матеріальних форм, зокрема мови.  

А. Я. Гуревич, намагаючись охарактеризувати середньовічну культуру, 

що суттєво відрізняється від сучасної, писав, що людське суспільство постійно 

перебуває в русі, піддається змінам і розвивається. У різні епохи і в різних 

культурах люди сприймають та усвідомлюють світ по-своєму. Вони на власний 

лад систематизують свої відчуття, враження та знання, створюючи власну, хоча 

й історично-обумовлену картину світу. Будучи істориком і культурологом, він 

на підтвердження своєї тези наводить приклади із історії Середньовіччя про те, 

що слово та ідея сприймалися людьми так же реально, як і предметний світ, що 

між конкретним і абстрактним не існувало чіткої межі, що чеснотою вважалося 

наслідування стародавніх авторитетів, а висловлення нових ідей засуджувалося, 
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виготовлення фальшивих правоустановчих документів вважалося засобом 

встановлення істини, що дітей сприймали як маленьких дорослих або що істина 

встановлювалася за допомогою тортур, а час мав різну тривалість у різні пори 

року. 

Становлення в філології синхронного лінгвокультурологічного 

порівняння привело до розвитку лінгвокраїнознавства, науки про зовнішні 

відмінності в житті та комунікативній поведінці різних суспільств, розробки 

концепцій теорії міжкультурної комунікації, завданням якої стало вивчення 

ментальних особливостей, що репрезентуються в процесі комунікації та 

перешкоджають взаємопорозумінню членів різних мовних спільнот. Поступове 

зближення дихотомії «мова ↔ культура» привело до розмежування окремих 

напрямків вивчення взаємодії мови і культури відповідно до спрямування 

досліджень: рух від мови до розуміння культури (лінгвокультурологія) та 

розуміння мови як складової культури (культурологія).  

З розвитком когнітивної лінгвістики стало зрозумілим, що з’єднуючою 

ланкою між мовою і культурою є свідомість, оскільки культурна інформація, 

потрапляючи в людську свідомість, аналізується та інтерпретується нею, і лише 

потім результати її діяльності виражаються і передаються мовними засобами в 

процесі комунікації. Також сáме свідомість є відповідальною за вибір і 

організацію мовних засобів у певній комунікативній ситуації.  

У лінгвокультурології початку ХХІ століття дихотомія «мова – культура 

перетворилася на трихотомію «мова – свідомість – культура», що привело до  

становлення такого дослідницького напряму як лінгвокультурна концептологія, 

до якого можна віднести дослідження І. О. Голубовської (2004), А. Вежбицької 

(1999, 2001), С. Г. Воркачова (2003, 2007), В. І. Карасика (2001, 2004), 

І. В. Кононової (2010), М. О. Красавского (2001), Н. Г. Мед (2008), 

Г. Г. Слишкіна (2004) та інших. 
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Чинниками, які привели до розвитку лінгвокультурної концептології 

можна вважати: 

– становлення антропоцептричної парадигми лінгвістичних досліджень; 

– визнання того, що ментальна природа людини є мінливою в часі та 

просторі; 

– процеси глобалізації наукових знань, що привело до розширення 

міждисциплінарних досліджень; 

– зацікавленість вчених-гуманітаріїв специфікою різних культур. 

Лінгвокультурна концептологія не має прямого попередника серед 

концептологічних напрямів досліджень. Вона акумулює й узгоджує між собою 

їхні основні принципи, взаємодоповнюючи та розвиваючись паралельно з 

когнітивною концептологією. 

Отже, якісною відмінністю лінгвокультурної концептології від 

лінгвокогнітивої є додатковий третій компонент у вивченні взаємовідносин 

«мова – свідомість». І саме в розумінні ролі цього третього компоненту – 

культури – та підходу до аналізу концепту з погляду його ціннісного 

сприйняття визначається специфіка даного наукового напряму та методологія 

досліджень національномаркованих концептів, розроблена в нашій роботі. 

 

 

1.2.3. Підходи та методи аналізу концепту як ментального утворення 

Термін «концепт» має досить тривалу історію, протягом якої він 

розумівся й сприймався по-різному. Ще у Середньовіччі прибічники напряму 

схоластичної філософії (концептуалісти), заснованого П’єром Абеляром, 

говорили про універсалії – продукт пізнавальної діяльності людини, тобто, 

концепти, на їхню думку, є реально існуючими (що суперечить поглядам 

номіналістів), але не у вигляді фізичних явищ (як стверджували прибічники 

реалізму), а як логіко-лінгвістичні категорії, що утворюють міст між світом 

думок і світом буття. Вони, при цьому, не завжди мають підґрунтя в реальній 

природі речей, а можуть бути викривленими образами дійсності. На думку 
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П. Абеляра концепт не ототожнювався з поняттям. Натомість він був 

суб’єктивним і пов’язаним з мовленням, орієнтованим на адресата і 

сформованим під впливом логічних процесів абстрагування, чуттєвого досвіду 

та уяви, а не з мовними структурами [148, с. 143]. 

Далі в рамках математичної логіки та логічної семантики концепт 

ототожнювали з поняттям, смислом або інтенційністю мовних знаків, і також з 

результатом логічних операцій аналізу та синтезу, позбавивши його 

суб’єктивності та діалогічної орієнтованості (див. праці Р. Карнапа, Г. Фреге, 

А. Черча). Потім концепт визначався як більш високий рівень абстракції, 

результат прагматичних узагальнень навколишньої дійсності [232, с. 21]. 

У психології термін «концепт» використовувався у розумінні класичного 

та релятивістського підходів. Класичний погляд був схожий до логічного 

підходу, визначаючи «концепт» як клас явищ, об’єднаних спільними 

властивостями. Усі елементи цього класу вважалися еквівалентами, а класи 

були чітко розмежовані між собою. З погляду релятивістського підходу 

категоріям, а відповідно і концептам, була властива невизначеність та 

неоднозначність. У межах концепту існували більш типові (прототипні) і менш 

типові (маргінальні) категорії [85, с. 133]. Саме релятивістський підхід і слугує 

основою розуміння концепту в когнітивній лінгвістиці. 

У радянському мовознавстві термін «концепт» вперше був використаний 

С. О. Аскольдовим-Алєксєєвим у 1928 році в статті «Концепт і слово, що була 

опублікованою в збірнику «Русская речь». Проте далі вчений потрапив до 

в’язниці і помер, тому його смілива концепція не сприймалася як термін в 

науковій літературі аж до середини ХХ століття. Учений визначив концепт як 

мисленнєве утворення, що в процесі мислення замінює собою невизначену 

кількість предметів, дій, мисленнєвих функцій одного й того ж роду. Він 

пояснює свою тезу таким чином: «Висловлюючи якесь загальне положення про 

рослинний організм, у кінцевому випадку ми маємо на увазі саме їх, тобто усю 

невизначену множинність реальних або хоча б уявних рослин. Не варто, 

звичайно, думати, що концепт, завжди відображає в свідомості реальні 
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об’єкти.Іноді він заміщує певні характеристики об’єктів або реальних подій чи 

явищ, як, скажімо, концепт «справедливість». Врешті-решт, він може  

відображати в концептосфері різні мисленнєві функції. Такими, наприклад, є 

математичні концепти» [9, с. 267]. 

У якості головного терміну когнітивної лінгвістики «концепт» увійшов у 

східноєвропейське мовознавство у вісімдесятих роках ХХ століття, переважно 

завдяки перекладам наукових статей, опублікованих серії наукових видань 

«Нове в зарубіжній лінгвістиці». Розуміння концепту в сучасній лінгвістиці 

пережило низку варіацій та дискусій і на сьогоднішній день вже можливо 

говорити про досить однозначне його розуміння вченими. На противагу  

поняттю, концепт інкорпорує як описові, так і образно-емпіричні та чуттєво-

вольові складові. Він не лише мислиться, але й переживається. На думку 

З. Д. Дем’янкова, поняття – це  певна домовленість між людьми. Воно 

конструюється людьми з метою досягти порозуміння, говорячи спільною 

мовою під час обговорення проблем. Що ж стосується концептів, то вони 

існують поза усвідомленою конвенціональністю, люди відтворюють їх із 

більшим чи меншим ступенем впевненості [56, с. 10]. 

Основні підходи до вивчення концепту в лінгвістиці визначаються двома 

напрямами досліджень: лінгвокогнітивним і лінгвокультурологічним.  

З погляду представників лінгвокогнітивного напряму досліджень 

(А. П. Бабушкін, О. С. Кубрякова, Й. А. Стернін, К. В. Рахіліна, В. З. Дем’янков 

та інші) концепт є одиницею психічних та розумових ресурсів людської 

свідомості; інформаційною структурою, що накопичує та відображає знання та 

людський досвід; він є оперативною змістовою одиницею концептуальної 

системи, а також ментального лексикону та пам’яті, що відображається 

картиною світу в психіці людини;  квантом знання [108, с. 316]. Таке 

визначення об’єднує значну кількість часткових і перехресних теорій, що 

взаємодоповнюються: концепт як «поняття практичної (повсякденної) 

філософії» [5, с. 4], «базове когнітивне перцептивно-афективне утворення, що 

на відміну від таких продуктів наукового опису, як значення  та поняття, 
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характеризується динамічністю і спонтанно функціонує в пізнавальній і 

комунікативній діяльності людини» [71, с. 39], «ментальні утворення, які 

представляють собою значимі типізовані й усвідомлювані фрагменти життєвого 

досвіду людини, які зберігаються в її пам’яті» [77, с. 59], «особистісне 

усвідомлення, інтерпретація об’єктивного значення й поняття, які становлять 

його змістовий мінімум» [122, с. 4], своєрідні культурні гени, що входять до 

культурного генотипу; інтегративні три- та більше вимірні функціонально-

системні ідеалізовані формування, які самоорганізовуються і базуються на 

поняттєвій або псевдопоняттєвій основі [125, с. 16], «ідея, що включає 

абстрактні, конкретно-асоціативні та емоційно-оцінні ознаки, а також стислу 

історію поняття» [235, с.412], «визначене уявлення про фрагмент світу або його  

частину, що має складну структуру й характеризується ознаками, 

репрезентованими різноманітними способами та мовними засобами. 

Концептуальні ознаки об’єктивується усталеними або вільними формами 

сполучень мовних одиниць-репрезентантів концепту» [160, с. 10], «ментальне 

утворення, що є одиницею мисленнєвого коду людини і характеризується 

досить впорядкованою внутрішньою структурою. Воно є результатом 

пізнавальної діяльності людини, здатне комплексно інкорпорувати 

енциклопедичний зміст відображуваного предмету або явища, визначає спосіб 

інтерпретації даної інформації у колективній свідомості та її ставлення до 

даного об’єкту чи явища» [164, с. 45]. Дискретність концепту розуміється як  

перехід між кількома стабільними станами, тобто в кожному стані він має 

стабільну структуру. 

Звичайно існує ряд суперечностей у визначеннях «концепту» різними 

авторами. Найсуттєвіші з них полягають у наступному: 

1. Належність концепту до сфери мислення чи до сфери пам’яті. Хоча 

концепти й зберігають інформацію, вони є частиною когнітивних мисленнєвих 

процесів, а не сталими одиницями пам’яті. Отже, однозначно вони є 

складовими тієї частини свідомості, яка відповідає за інтерпретацію, аналіз 

отриманої інформації. Пам'ять – це ж частина свідомості, яка відповідає за 
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збереження квантів інформації. Ця інформація, швидше за все, зберігається 

пам’яттю як у ментальних, так і у мовних одиницях. Пам'ять швидше варто 

розглядати як механізм зберігання інформації, закладений в концепті; 

2. Питання обов’язковості чи необов’язковості мовного вираження 

концепту. Якщо йдеться про дві різні національні концептосфери, то існування 

мовних лакун у цьому випадку не викликає сумнівів у науковців. Проте, 

можливість існування в національній свідомості концепту без мовної 

репрезентації у мовній картині світу залишається неоднозначним, судячи із 

визначень концепту. Якщо зважати на тезу про комунікативну необхідність як 

причину існування у мові лексеми-репрезентанта концепту, то виходить, що не 

усі концепти виражаються мовними одиницями, а лише ті, що є актуальними 

для носіїв мови. Як стверджують З. Д. Попова та Й. А. Стернін, «у свідомості 

існує безліч концептів, які не мають установленого мовного вираження, але 

водночас їхній концептуальний статус є безсумнівним (наприклад, в російській 

мові існує слово молодожены, але немає слова «старожены», хоча такий 

концепт у концептосфері народу, безсумнівно, є. Або згадаємо приклад про 

існування в російській мові мовних репрезентантів таких концептів, як 

животновод, кроликовод, і відсутність мовної репрезентації концепту на 

позначення людей, які розводять комах «комаховод» або голубів «голубовод») 

[164, с. 112];  

3. Суперечності викликає «напрямок» концепту: апеляція до духовних 

сутностей чи до фізичних об’єктів, що носять емпіричний характер. 

С. Г. Воркачов стверджує, що береза не є концептом, хоча й асоціюється із 

російською душею [118,с. 95]. З. Д. Попова та Й. А. Стернін переконані, що 

концептами, які носять емпіричний характер є бежать, красный, окно, рука, 

нога, голова. Якщо концепт – це квант знання, то знання духовних абстрактних 

сутностей, що  з’являється завдяки емоційному та чуттєвому досвіду, тобто 

через пізнання реально-існуючих об’єктів та їхніх характеристик, – теж квант 

знання.  
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Тож ми вважаємо, що будь-яке поняття, що переживається емоційно і 

створює асоціативні зв’язки, є концептом. Проте, одні концепти формуються 

завдяки іншим і, таким чином, мають більш абстрактний характер. Окрім того, 

нашу теорію можна підтвердити одним із головних принципів діалектичної 

логіки: рух від простого до складного. Тобто, окремі дрібні частини знання, що 

носять емпіричний характер, складаються у більш складні, прямуючи від 

фізично-об’єктивних до абстрактно-духовних. Так, іспанський концепт 

CORRIDA можна розкласти на кілька складових, кожна з яких також є 

концептом менш абстрактного рівня: LIDIA, ESPECTÁCULO, RIESGO. Будь-

який з цих концептів, у свою чергу, складається із концептів емпіричного 

характеру і фізичної природи: TORO, TOREADOR, ARENA. Концепт кожного 

рівня має свою польову структуру і характеризується поліапелятивністю, 

зв’язністю з іншими концептами: концепти будь-якого рівня абстракції можуть 

апелювати до іншого концепту, незалежно від його рівня абстрактності: 

CORRIDA → TORO, LIDIA → TORO, ARENA → TORO. Такі відносини, на нашу 

думку, створюють не ієрархію, а об’ємність концептуальних зв’язків; 

4. Питання про універсальність та етноспецифічність концептів. У 

лінгвокультурології існує два основні підходи до визначення лінгвокультурного 

концепту: у вузькому та широкому розумінні.  

У першому випадку етноспецифічний концепт – це концепт, що існує в 

певному суспільстві, та є відсутнім в інших суспільствах, а також 

репрезентується в мові так званими словами-реаліями (duende, corrida, 

desengaño). У широкому розумінні лінгвокультурними концептами можуть 

виступати будь-які універсальні концепти, що отримали етноспецифічне оцінне 

забарвлення у певній культурі, та навколо яких розвиваються цілі сфери 

культурного життя цього народу. Тож, часто концепти, що існують у різних 

національних концептосферах є етноспецифічними: FAMILIA, LIBERTAD, 

DIOS, HONOR. Це пов’язано із наданням цим концептам різної оцінності у 

процесі формування та розвитку різних культур. 
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Проте, існують концепти, віднайти етнокультурну специфіку яких досить 

складно. На наш погляд, це концепти, що позначають фізичні об’єкти, 

необхідні для життєдіяльності людини як природної істоти (AGUA, MADERA, 

SOL), біофізіологічні властивості людини, що є спільними для усіх 

представників людської цивілізації (CABEZA, CORAZÓN, SANGRE; IR, 

CORRER, MOVER), універсальні часово-просторові концепти (TIEMPO, 

PASADO, FUTURO, ESPACIO); 

5. Питання про наявність аксіологічної складової у всіх концептах. Це 

питання тісно пов’язане із попереднім пунктом, оскільки саме цінності 

формують культуру. Тому наявність ціннісної складової є необхідним 

елементом лінгвокультурного концепту. Таким чином, концепти, що не є  

етноспецифічними можуть не мати ціннісної складової, наприклад, деякі 

просторові або часові концепти. Проте, навіть ці концепти мають здатність 

набувати оцінного значення з погляду діалектичної логіки, оскільки хоча вони є 

відносно стабільними в певний часовий період, вони розвиваються. Тож, 

потрапляючи у фокус сприйняття людини, вони можуть отримувати оцінного 

значення завдяки чуттєво-емоційному досвіду індивіда. 

Дослідники сходяться на думці про те, що концепт репрезентується в 

мовній картині світу мовними одиницями. Наявність великої кількості 

номінацій того чи іншого концепту свідчить про номінативну щільність (термін 

В. І. Карасика) певної частини мовної системи, що відображає актуальність для 

свідомості народу цього концепту. 

У випадку комунікативної необхідності концепт може вербалізуватися 

різними способами: лексичними, фразеологічними або синтаксичними мовними 

одиницями, цілим комплексом мовних засобів, систематизація та семантичний 

опис яких дозволяють виділити когнітивні ознаки та когнітивні класифікатори, 

які можуть бути використаними для моделювання концепту. 

Підтримуючи положення про те, що концепти мають різну структуру (від 

фізичного до абстрактного рівнів) і про те, що не кожен концепт має мовну 

форму-репрезента, варто звернути увагу на питання про те, чи повністю мовні 
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засоби відображають концепти в мовній картині світу. Певно, що ні. Це 

пояснюється кількома чинниками. Перш за все, концепт – це результат 

індивідуального пізнання, яке потребує комплексу засобів для свого повного 

вираження. По-друге, структура концепту є мінливою, і тому його не можна 

визначити повністю. По-третє, практично неможливо визначити усі мовні 

репрезентації концепту, оскільки він може виражатися не лише найбільш 

типовими мовними одиницями-репрезентантами, а й описовими засобами, 

метафоричними й метонімічними порівняннями. 

Ще однією важливою характеристикою концепту є його структура, яка, 

незважаючи на постійні перетворення, забезпечує його існування в межах 

концептосфери. 

Концепти внутрішньо організовані за польовим принципом і включають 

чуттєво-перцептивний образ, інформаційно-поняттєвий зміст та 

інтерпретаційне поле. Структура концепту утворюється когнітивними 

ознаками, які відрізняються за ступенем яскравості у свідомості їх носіїв та 

упорядковуються в структурі концепту за польовою ознакою. Проте, концепти 

не можуть мати внутрішньої ієрархічної структури через відсутність чіткої 

форми («хмари») [164, с. 97]. 

В. А. Маслова та Р. М. Фрумкіна також підтримують думку про існування 

ядра та периферії концепту, визначаючи ядро як словникові дефініції концепту, 

а периферією як суб’єктивний досвід, різноманітні прагматичні елементи 

ядерної лексеми, асоціації та конотативні відтінки значення [133, с. 65]. 

Оскільки саме словникові та енциклопедичні визначення лексем-

репрезентантів концепту містять найбільш яскраві когнітивні ознаки концепту, 

то вони дійсно є максимально наближеними до ядра. Прагматичні та 

конотативні складові концепту можуть значно різнитися у різних індивідів, тим 

самим бути менш яскраво вираженими, що й зумовлює їхнє розміщення далі 

від ядра, залежно від їхньої інтенсивності. 
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Асоціативні зв’язки, що пов’язують концепти між собою, швидше за все 

варто розглядати як з’єднувальні ланки між ними, які забезпечують цілісність 

концептосфери як системи. Таким чином, вони не входять до структури 

концепту, ядро та периферія якого складається з когнітивних ознак, що стають 

все менш яскравими, віддалюючись від ядра. Звичайно така структуризація 

можлива лише завдяки семантичному простору мови, тобто, тієї частини 

концептуального світу, яка чітко номінується мовними засобами. Асоціативні ж 

зв’язки зумовлюють поліапелятивність концептів, оскільки під час мовної 

репрезентації концепту у свідомості з’являється значна кількість асоціацій. 

Саме мовна репрезентація концепту викликає появу асоціацій. Тому ми 

вважаємо, що асоціативні зв’язки належать до сфери вербалізації концепту і 

дозволяють передати його зміст завдяки мовним формам. 

У межах когнітивного підходу, концепти можна класифікувати за такими 

критеріями, як позиція суб’єкта концептуалізації та варіативність змістового 

аспекту концепту. У першому випадку концепти можна поділити на 

індивідуальні (ідіоконцепти), групові (вікові, соціальні), національні 

(етноконцепти) та загальнолюдські (універсальні) [215, с. 258]. 

У другому випадку, концепти можна класифікувати у вигляді утворень, 

що формують мислення людини та вивчаються, базуючись на  неподільності 

семантичних, граматичних та прагматичних елементів їхніх репрезентантів у 

мовній картині світу, оскільки не існує можливості чітко розділити мовні, 

енциклопедичні та культурологічні елементи свідомості. Так, концепти можна 

уявити у вигляді: 

1) мисленнєвих картинок [13] (за термінологією Р. Лангакера «когнітивні 

домени» [354]): alcornoque (пробковий дуб),castañetas (кастаньєти), sombrero de 

tres picos (трикутний капелюх); 

2) образних схем [291], [27] – образів, що вказують на контури, обриси 

об’єкту: образ дерева як стовбура з гілками, образ річки як стрічки, образ 

життєвого шляху як ламаної кривої, життєвий вибір як розгалуження доріг; 
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3) гіперонімів [13] – узагальнених понять: calzado – взуття, ropa – одяг; 

4) фреймів [13], [27], [133], [312] – багатокомпонентних концептів, що 

складаються з деталей, які дають цілісний «кадр» та викликають багато 

асоціацій: стадіон (місце розташування + облаштування + поле 

+команда+болійники…); 

5) інсайтів [13] – концептів, основу яких становить їхнє функціональне 

призначення: виделка, арфа; 

6) сценаріїв або скриптів [13], [27], [235] – знань, пов’язаних із сюжетним 

розвитком подій або послідовністю епізодичних фрагментів: вистава, 

подорож, гра; 

7) калейдоскопічних концептів [13], що являють собою фрейми та 

сценарії, які супроводжуються певними почуттями, емоціями чи 

переживаннями;  

8) концепти, які відображають чуттєвий образ об’єкту навколишнього 

світу у свідомості індивіда [27];  

9) ментальних / когнітивних моделей [341] – концептів із схемою 

узагальненого чуттєвого образу явища або об’єкту;  

10) ментального простору [307];  

11) прототипу [317] – одного члена певної категорії, що у свідомості 

певного суспільства є типовим представником класу об’єктів;  

12) пропозиції [27] – уявлення про логічні відношення, зразок певної 

сфери досвіду, що відображається глибинною граматикою;  

13) гештальту [27] – концептуальної структури або цілісного образу, що 

інтегрує раціональні та чуттєві складові, та виступає результатом цілісного, 

неподільного сприйняття ситуації: континуумного знання, не підданого 

структуруванню свідомістю,  що сприймається не через опис окремих ознак, а 

як щось цілісне й неподільне. 

За ступенем абстрактності С. Г. Воркачов поділяє концепти на концепти 

вищого рівня (долг, счастье, любовь, совесть) та звичайні концепти [40]. 

О. М. Кагановська [74 , с. 11], С. Настенко [334, с.  285] структурують їх від 
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найбільш конкретних до найбільш узагальнених, виділяючи мегаконцепти, 

мезоконцепти, макроконцепти, катаконцепти. 

Також у науковій літературі концепти типологізуються відповідно до  

різновидів картини світу («наукова», «наївна», «міфологічна», «художня», 

«гносеологічна», «побутова», «національна» тощо), що формують 

інформаційний зміст концептів і визначають специфіку суб’єкту 

концептуалізації. Відповідно до типології картини світу концепти поділяються 

на а) наукові, б) наївні, в) міфологічні (представлені у мовній картині світу 

міфологемами),  г) повсякденні, ґ) художні, д) гносеологічні [7; 9; 15; 47; 83; 91; 

119; 134; 165; 194]. Часто одні й ті ж концепти є властивими різним картинам 

світу через відсутність чітких меж між ними. 

Окрім загальнотеоретичних досліджень категорії «концепту» дослідники 

пропонують опис та аналіз конкретних концептів. Розглядаються концепти, 

репрезентовані в мові лексичними, фразеологічними, синтаксичними мовними 

одиницями.  

Досліджуються також і сукупності концептів, представлені у вигляді 

полів, у межах яких об’єднуються мовні одиниці-вербалізатори ментальних 

структур. До них, зокрема, належить лексико-семантичне, лексико-

фразеологічне, лексико-граматичне та синтаксичне поле. У збірнику наукових 

праць «Методологічні проблеми когнітивної науки» під редакцією 

Й. А. Стерніна аналізуються концепти вера, надежда, свет, быт, польза, 

дорога, друг, круг, квадрат, соленый, вежливость, море. У збірнику наукових 

праць «Логічний аналіз мови» під редакцією  Н. Д. Арутюнової аналізуються 

концепти причина, обов’язок, істина, правда, справедливість, час та пора, 

людина та особистість, милосердя, воля, доля, пам'ять, своє-чуже, мова, 

розглядаються такі ментальні утворення, як забути, згадати, пам’ятати, 

вважати і думати, радість та задоволення, смисл та значення, а також 

концепти руху дія, ціль та призначення, поняття місце та дія, детально 

розглянуті концепти часу: часовий простір, час та випадок тощо. 
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Отже, концепт у когнітивній лінгвістиці визначається як ментальна 

одиниця, що відображає узагальнений суб’єктивний досвід пізнання 

навколишнього світу. Предметом же когнітивної лінгвістики виступає аналіз 

семантичного простору мовних одиниць, що вербалізують той чи інший 

концепт, завдяки чому можливо зробити висновки про його складові частини та 

способи категоризації навколишньої дійсності людською свідомістю.  

Значна кількість праць лінгвістів-когнітологів присвячена вивченню 

концептів з погляду лінгвокультурології (А. Вежбицька, І. О. Голубовська, 

В. І. Карасик, І. В. Кононова, Н. Г. Мед, Г. Г. Слишкін, Ю. С. Степанов і т. д.). 

Концепт визначається переважно як сукупність способів мислення та 

сприйняття, зумовлених певною культурою, адже саме завдяки 

лінгвокультурним концептам людина входить у цю культурну спільноту.  

За визначенням М. В. Піменової «концепт відображає категоріальні та 

ціннісні характеристики знань про певні фрагменти світу. У структурі концепту 

відображаються концептуальні ознаки, що мають вагому функцію у відповідній 

культурі. Детальний опис певного концепту, значимого для відповідної 

культури, є можливим лише за умови вивчення найбільш повного обсягу 

засобів, які його вербалізують. Дослідниця розподіляє концепти на групи за 

типом їх побутування [160, с. 10]: категорії універсальної культури (tiempo, 

movimiento, cambios, espacio, causa, resultado, calidad, cantidad), категорії 

національної культури (honor, aventurismo, desengaño, oficio), соціально-

культурні категорії (libertad, justicia, labor, riqueza), етичні категорії (verdad, 

esencia, bien, mal), міфологічні категорії (dios, ángel, duende, diablo). 

На думку С. Г. Воркачова, концепт – одиниця колективної свідомості, яка 

має вираження в комунікативному процесі, – є відміченим етнокультурною 

специфікою [40, с. 52].  

На наш погляд, досить просто і чітко визначила лінгвокультурний 

концепт А. Вежбицька, розуміючи під ним відображення об’єкту, що має 

найменування, і функціонально висвітлює культурно обумовлені уявлення 

індивіда про оточуючий світ [34, с. 65]. 
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За словами В. І. Карасика, концепт є виходом у концептосферу соціуму 

[77, с. 139], тобто структури, де фіксується колективний досвід, отриманий 

індивідами, свідомість яких сформувалася під впливом певної культури. Отже, 

відмінність лінгвокультурного концепту від універсального полягає в його 

спрямованості від культури до свідомості індивіда, а не в зворотньому 

напрямку.  

На думку Г. Г. Слишкіна, лінгвокультурний концепт формується в 

результаті редукції фрагмента світу, що пізнається, до обмежень людської 

пам’яті, включаючи даний фрагмент в контекст культури та втілюючи його у 

вербальних одиницях, необхідних для задоволення комунікативних потреб 

членів відповідного соціуму [229, с. 11]. 

Порівнюючи відмінності дослідження концептів з погляду лінгвістики та 

лінгвокультурології, варто звернути увагу на поліапелятивність 

лінгвокультурного концепту в межах певної культури, його здатність викликати 

значно більшу кількість асоціацій та виражатися за допомогою значної 

кількості різноманітних мовних засобів. Окрім того, лінгвокультурологія 

обмежується найменуваннями лише тих концептів, навколо яких розгортаються 

цілі сфери відповідної культури, та які набули в цій культурі специфічного 

аксіологічного забарвлення, невластивого іншим культурам. 

Природа концептуального змісту визначається співвідношенням його 

універсальних і національно-специфічних компонентів. Лінгвокультурний 

концепт описується за допомогою таких понять, як «культура», «етнос», «мова» 

і у зв'язку із цим може дати інформацію про ментальність певного національно-

культурного співтовариства і дає можливість дійти висновку про тип і спе-

цифіку певної лінгвокультури. 

Вивчення концепту з погляду культурології вимагає уточнення його 

складових. Згідно досліджень Ю. С. Степанова, концепт складається із трьох 

компонентів: актуальної ознаки, додаткових неактуальних (пасивних) ознак та 

етимологічної ознаки, яка, зазвичай, не усвідомлюється носіями мови [235, 

с. 465].  
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Окрім того, вчені погоджуються з думкою про обов’язковість наявності в 

лінгвокультурного концепту окрім поняттєвої і асоціативної третьої складової – 

ціннісної. В. І. Карасик та Г. Г. Слишкін чітко розмежовують лінгвокогнітивні 

та лінгвокультурні концепти, зосереджуючись на важливості ціннісної 

складової для лінгвокультурного концепту: «Цінність завжди виступає центром 

цієї мисленнєвої одиниці, оскільки саме ціннісний принцип закладено в основу 

культури, дослідженню якої слугує концепт» [76, с.77]. 

У визначенні концептів Г. Г. Слишкіна знаходимо і непряме посилання на 

часовий чинник, оскільки він стверджує, що мегаконцепти утворюються в 

результаті переосмислення продуктів концептуалізації (первинних та 

вторинних концептів), і  що рефлексія носіїв мови відображається саме в цих 

ментальних структурах вищого рівня ієрархії. Окрім того, історична складова 

яскраво проявляється у поділі лінгвокультурних концептів на 

«пропорціональні, сформовані, ті, що формуються, граничні та рудиментарні» 

[229, с. 7]. 

Класифікуючи концепти як «парасольковий термін», С. Г. Воркачов 

стверджує, що вони одночасно належать і до когнітивної лінгвістики, і до 

когнітивної психології, і до лінгвокультурології [40, с. 5]. 

Загалом, будь-який концепт відображає історико-культурний досвід 

відповідної національної спільноти. Ось чому віднесеність концепту за різними 

класифікаційними ознаками до різних груп не відіграє важливої ролі, адже усі 

вони, використовуючись тривалий час у певному суспільстві, завдяки своїй 

мінливості та здатності до розвитку, отримують певну оцінну специфіку, і, 

таким чином, є концептами культури. Їх розмежування може виникати лише 

відповідно до розмежування культур. 

Учені погоджуються, що різні підходи не є взаємовиключними. 

Відмінності ж полягають лише у принципі відбору одиниць дослідження та 

використанні певних наукових методів. 
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Таким чином, поєднавши лінгвокогнітивний та лінгвокультурологічний 

підходи, ми можемо стверджувати, що концепт – ментальна, об’ємна за своєю 

структурою, одиниця – відображає культуру певного народу. Визначаючи ж 

лінгвокультурні, етноспецифічні, національномарковані концепти, ми 

зосереджуємося не на їхній функції пізнання та обробки інформації, а на 

культурно-часовій та історичній значимості цих концептів для певної 

суспільної спільноти. Оскільки у мовній картині світу наповнення відповідної 

ментальної одиниці на певному синхронному зрізі відображається лексемами-

репрезентантами концептів, виникає потреба звернутися до історичної 

семантики та її методів аналізу мовного матеріалу, проте з поправкою на 

знання про функціонування когнітивних механізмів свідомості.  

Семантико-когнітивний підхід до вивчення концептів, що є основними 

методом дослідженння як з погляду лінгвокогнітивного напряму, так і 

лінгвокульутрологічного, бере свій початок у працях Дж. Лакоффа та 

Р. Лангакера, ідеї яких з’явилися в межах генеративної семантики, основні 

постулати якої випливали з теорії Н. Хомського. З часом вони розвинулися і 

перетворилися на напрям лінгвістики, що отримав назву «когнітивна 

семантика». Підходи Дж. Лакоффа і Р. Лангакера висвітлено в двох працях, які 

побачили світ у 1987 році. У одній із них «Жінки, вогонь та небезпечні речі» 

[350], розробляються такі фундаментальні поняття когнітивної лінгвістики, як 

концептуальний експеренціалізм, теорія прототипів та її вплив на розвиток 

семантичної структури мовних одиниць, ідеалізовані когнітивні моделі. 

Йдеться також про роль культурних тенденцій у формуванні семантичної 

конфігурації лексем, що вербалізують концепти. Саме тут можливо знайти 

витоки когнітивної лінгвокультурології – окремий напрям когнітивної 

лінгвістики, який розвивається на теренах східноєвропейських шкіл 

(А. Вежбицька, В. Карасик, В. Маслова, А. Приходько). Двохтомна за обсягом 

праця Р. Лангакера «Засади когнітивної граматики» [354] започатковує 

вивчення граматичних структур з погляду когнітивістики, у поєднанні з 

семантичним підходом. 
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Американський лінгвіст Р. Джакендофф запропонував підхід, 

альтернативний теоріям Н. Хомського. Залишаючись вірним ідеї універсальної 

граматики, Р. Джекендофф не визнає синтактикоцентризм Н. Хомського, 

стверджуючи, що не тільки синтаксис, але і семантична і фонологічна складові 

мови є генеративними системами. На його думку, ці системи рівноправні, 

незалежні і пов'язані між собою. Завданням лінгвістики в даному випадку і є 

зрозуміти й описати принципи їхньої взаємодії та пізнавальних процесів 

свідомості [337].  

Незалежний розвиток лінгвістичної думки в східноєвропейських країнах 

зумовив появу у вітизняному мовознавстві значної кількості різноманітних  

підходів до вивчення взаємодії мови та мислення. Найбільш поширеним із них 

є семантико-когнітивний підхід, що спрямований на дослідження 

співвідношення семантичного значення мовних одиниць та об’єму ментального 

наповнення відпвідних структур народної концептосфери, що видозмінюється 

завдяки логіко-мисленнєвим процесам свідомості та їх інтелектуального 

переосмислення. 

Семантико-когнітивний підхід до вивчення взаємодії мови та людського 

мислення застосовується в дослідженнях американських [306; 312; 341; 366], 

англійських [389; 391], іспанських [290; 301; 332; 336; 383], французьких [307], 

німецьких [396], польських [327; 328], російських [27; 77; 108; 165; 229; 239], 

українських [74; 197; 227; 228] вчених. На основі їхніх досліджень та 

застосувавши власні спостереження, спробуємо сформулювати ключові засади 

когнітивної семантики: 

1) мовні картина світу, в якій відображається концептосфера завдяки 

різноманітним поєднанням одиниць мовної системи, є мінливим, 

багатогранним, прив’язаним до певного історичного часу утворенням, яке 

нерівномірно розвивається завдяки загальним принципам функціонування цієї 

системи, що диференціюють перетворення від найбільш типових до 

оказіональних. Оскільки жоден з елементів системи не є повністю подібним до 

іншого, їх категоризації відбувається за принципом і ступенем подібності; 
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2) елементи мовної системи, зокрема лексичні, морфологічні, 

синтаксичні, стилістичні, прагматичні, функціонують як одне ціле, 

відображаючи когнітивні рамки ментальних одиниць («фрейми» [312], 

«ментальний простір» [307], «сценарії» [385], «когнітивні домени» [354], 

«ментальні моделі» [341], «схеми» [389]), що складають структуру людського 

мислення. Така єдність є відображенням неподільності змістовного, мовного  та 

культурно-специфічного компонентів, властивих відображенню національної 

концептосфери в свідомості;   

3) філософська категорія необхідності, що визначає розвиток 

комунікативного процесу, обумовлює формування прагматичного змісту 

мовних засобів, якому підвладні усі мовні форми та усі формальні граматичні 

структури. Таким чином, розвиток і перетворення елементів мовної системи 

зумовлюється комунікативною потребою та її функціонуванням;  

4) зв’язною ланкою між мовою та навколишнім світом є образність та 

метафоричність людського мислення, завдяки чому в мові створюються 

метафори та метонімії, розвивається полісемія, призводячи до появи нових 

структурних мовних одиниць.     

Наведені вище міркування поєднують в собі досягнення низки наукових 

теорій суміжних дисциплін, зокрема психології та філософії. Теоретизація 

знань про наявність певних мисленнєвих структур та їх зв’язок із психікою 

людини стала можливою завдяки появі психолінгвістики, адже доступ до будь-

якої мисленнєвої структури є можливим лише завдяки мовленню та поведінці 

людини. Таким чином, комунікативний процес, у якому мовні одиниці 

набувають певних значень, є засобом реорганізації людського мислення. А 

принципи організації мовних одиниць дають можливість змоделювати 

структури концептосфери, що існують у свідомості. Оскільки невербальне 

мислення здатне перетворюватися на вербальне, з’явилася теорія про 

відображення концептуальної картини світу мовною, складовими якої є 

елементи мовною системи. Невербальне мислення, що оперує образами, 

відчуттями, емоційними станами, є ширшим за вербальне, оскільки у мовній 
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системі не завжди існують мовні одиниці, здатні передати усю різноманітність 

світу. Проте, завдяки здатності людського мислення до метафоризації, мовна 

система підлаштовується і розвивається, якщо виникає необхідність 

мовленнєвої репрезентації. 

Поєднання досягнень лінгвістики, психології та філософії привело до 

появи когнітивної лінгвістики, яка найбільш вірогідно змогла поясними 

природу зв’язку між мовною системою та мисленням людини. У її царині 

розвивається новітнє бачення способів відображення світу, причин мовних змін 

та еволюції самої свідомості.  

Якщо мова є єдиним засобом доступу до концептосфери людини, 

індивідуальної чи колективної, то семантика мовних знаків є відображенням 

мисленнєвих образів, що з’являються у свідомості в певний історичний 

проміжок часу. Відтінки значення мовних одиниць, зрозумілі із 

комунікативного контексту, здатні передавати поняттєві та ціннісні елементи 

ментальних одиниць, тоді як образні висловлювання відображають широту їх 

асоціативної мережі. Отже, найбільш вживані семантичні значення, 

метафоричні та метонімічні висловлювання в певну епоху відтворюють той 

фрагмент національної концептосфери, який є найбільш актуальним для носіїв 

мови на той момент; відтворюють найбільш релевантні ціннісні конотації 

відповідного концепту. Якщо ж мовна одиниця загалом або одне із її 

семантичних значень випадає із загального вжитку, можливо зробити висновок 

про неактуальність даного фрагменту концептуальної системи в певний 

історичний момент життя суспільства [76, с. 77]. 

 Завдяки таким міркуванням у когнітивній лінгвістиці вчені розробили 

низку методів вивчення особливостей індивідуальної, колективної, 

національної концептосфери, які полягають у дослідженні особливостей 

мовленнєвого використання одиниць мови в певний історичний момент та 

визначенні їх когнітивного наповнення (так звана когнітивна інтерпретації) 

шляхом виявлення додаткових семантичних відтінків значення, ціннісних 

конотацій, прагматичного наповнення у процесі контекстуально-порівняльно-
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інтерпретаційного аналізу. Оскільки доступ до більшості концептів можливий 

лише через мову, лінгвістичні методи вивчення семантичної та граматичної 

структури мовленнєвого повідомлення виявилися найбільш доцільними.  

 Саме тому семантико-когнітивний аналіз, який поєднує в собі вивчення 

одиниць семантичного та когнітивного просторів [164, с. 26] шляхом 

дослідження семантичного значення та завдяки його когнітивній інтерпретації, 

дозволяє проникнути до сутності концепту, який вербалізується мовними 

засобами.  

Семантичне значення мовних одиниць можливо розподілити на 

лексикографічне та психолінгвістичне. Перше з них відображає набір 

поняттєвих категорій, які складають прототипне ядро концепту, та визначається 

тлумачними словниками. Друге – свідчить про набір чуттєвих та емоційних 

характеристик, що властиві даному концепту, а також спосіб його сприйняття 

людьми певного соціуму. Лексикографічне значення, зазвичай, визначається 

шляхом контекстуального аналізу мовних одиниць, що вербалізують концепт.  

Оскільки семантичне значення мовної одиниці є цариною мови, 

моделювання концепту – ментальної одиниці – є можливим завдяки руху від 

мовної інтерпретації до когнітивної, яка здатна розкрити особливості образу, 

що існує в свідомості, його чуттєво-емоційне сприйняття, багатство 

асоціативної мережі, особливості історико-культурного світогляду. Для того, 

щоб зробити вірогідні висновки про ментальну сутність, результати 

семантичного аналізу мають проходити процес когнітивної інтерпретації, у 

результаті чого можливо змоделювати національну концептосферу народу та 

зробити висновки про найбільш актуальні її складові на певному історичному 

етапі розвитку нації. Саме ця мета є головною для новітнього напряму 

лінгвістики – лінгвістичної концептології, для досягнення якою виникає 

необхідність вирішити такі завдання:    
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1) віднайти якомога більшу кількість мовних засобів, що відображають 

певний концепт у мовній картині світу, і можуть належати до різних мовних 

рівнів – лексичного, морфологічного, синтаксичного, текстуального, 

дискурсивного – та проаналізувати склад їхніх семантичних полів із 

урахуванням контексту; 

2) завдяки результатам семантичного аналізу визначити особливості  

інтерпретаційного поля відповідного концепту з урахуванням національно-

специфічних на ціннісних рис, що відображуються й переосмислюються в 

процесі інтелектуальної рефлексії ментальної одиниці. Результати такого 

процесу когнітивної інтерпретації дозволяють змоделювати концепт і 

визначити його місце та значення в концептуальній системі народу. 

Хоча різні вчені використовують власні підходи до когнітивної 

інтерпретації концепту на основі даних про семантичне наповнення їх 

вербалізаторів, усі вони мають за мету якомога точніше виявити специфіку 

історико-культурного, чуттєво-образного та логіко-інтерпретаційного  вмісту 

концепту.  

Визначаючи концептуальний аналіз як науковий спосіб пізнання 

дійсності через аналіз концептів, С. Є. Нікітіна вказує на те, що він може також 

бути своєрідним способом наукових досліджень, що проводяться з метою 

вивчення навколишнього світу крізь призму концептів. Чітко не розмежовуючи 

семантичний аналіз і когнітивну інтерпретацію, а розуміючи останній як 

поглиблення першого, дослідниця пропонує одні концепти аналізувати за 

допомогою інших, поділяючи усі їх відношення та функції на статистичні 

(синоніми, символи, метафори, антоніми-опозити тощо) та ієрархічні (такі, що 

не характеризуються родо-видовими відношеннями). Водночас динамічні 

зв’язки  авторка розподіляє на актантні та імплікативні, перші з яких пов’язані з 

відносинами між суб’єктом і об’єктом, а другі – з причинно-наслідковими 

зв’язками. Локалізація ж визначається дослідницею як поєднання статистичних 

(пов’язаних із категорією) і динамічних (пов’язаних із ситуацією) відношень 

(локусів) [149, с. 137]. 
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Отже, важливим, на нашу думку, є висновок про те, що оскільки 

свідомість оперує не окремим одиницями, а їх комплексами, об’єднаними 

системними зв’язками, аналіз концепту неможливо здійснювати уособлено, без 

врахування його відношень із іншими елементами відповідної структури чи 

системи. Адже врахування таких зв’язків сприяє більш повній інтерпретації 

концепту, так як залучаються всі основні й часткові тлумачення відповідних 

семантичних та когнітивних ознак.   

О. С. Кубрякова, з якою погоджується значна кількість вчених, вважає за 

необхідне чітко виокремлювати етапи семантичного аналізу та когнітивної 

інтерпретації. Вона стверджує, що семантичний аналіз спрямований на 

вивчення денотативного та сигніфікативного наповнення семантичного поля 

мовної одиниці, а когнітивна інтерпретація (когнітивний аналіз) визначає 

когнітивну структуру ментальної одиниці, яка може вербалізуватися різними 

мовними знаками, відображаючи знання про навколишній світ, закладені в 

категоріях відповідного концепту [107, с. 10]. 

Тлумачити концепти шляхом відбору примітивних одиниць, які не 

вимагають пояснень, тобто характеризуються чітким денотативними 

значенням, пропонує А. Вежбицька, вважаючи, що такі слова зрозумілі усім 

носіям відповідної концептосфери, і вони не потребують додаткових тлумачень 

та контекстуального використання [35, с. 385]. До таких примітивів відносяться 

субстантиви (yo, él, nadie), вербалізатори дії (dar, leer, mover, saber, volar), 

ментальні предикативні одиниці (querer, desear, poder, preferir), детермінатори 

(estos, aquellos, mismos), дескриптори (cariñoso, voluminoso, verde), часово-

просторові дескриптори (mientras, antes, hasta), оцінні дескриптори (valiente, 

honorable, tonto), інтенсифікатори (muy, bastante), каузатори (por eso, porque),  

квантативи (mucho, poco), заперечні предикати (nunca, tampoco), партономічні 

субстантиви (flor, ojo, tronco). 
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 Деякі вчені вважають, що концептуальний аналіз обов’язково має 

включати три ланки: 1) набір ознак, що свідчать про належність до визначеного 

концептуально поля; 2) дескриптори місця концепту в ціннісній системі народу; 

3) визначення функцій концепту в життєдіяльності відповідного суспільства  

[123, с.87]. 

На увагу заслуговує також підхід Ю. С. Степанова до когнітивної 

інтерпретації концептів, що полягає у співставленні внутрішньої форми 

концептів із сучасним наповненням його складових елементів. Під 

«внутрішньою формою» вчений має на увазі дані, отримані в результаті 

проведення етимологічного аналізу концепту, тобто його початковий набір 

ядерних категорій, що слугує стабілізуючим ядром під час історичного 

розвитку ментальної одиниці [174, с. 203]. Проте, етимологічно-історичному 

підходу  Ю. С. Степанова до когнітивної інтерпретації концептів бракує 

інформації про збагачення концепту в різні епохи його існування ціннісними та 

асоціативними елементами, які можуть втрачати актуальність окремих 

складових або змінюватися у інші епохи. Твердження про те, що хронологія не 

відіграє жодної ролі [235, с. 58], унеможливлює дослідження концептосфери як 

динамічної системи, якою вона є.  

Семантико-когнітивний метод з погляду З. Попової характеризується 

двома етапами:  

1) дослідженням системних зв’язків у мові, а також дослідженням її 

національно-семантичного простору – моделюванням вторинної, 

опосередкованої, мовної картини світу; 

2) когнітивною інтерпретацією результатів дослідження мовної картини 

світу, що дозволяє перейти від мовної картини світу до когнітивної, і потім до 

опису національної концептосфери [164, с. 35]. 

Концептуальний аналіз, запропонований Л. Бабенко, І. Васильєвою та 

Ю. Казаріним,на їх думку має базуватися на виявленні набору ключових слів 

тексту; описі концептуального простору, який вони описують; визначенні 

базового концепту (концептів) цього концептуального простору [11, с. 83]. 
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Н. Кузьміна в межах концептуального аналізу пропонує виділяти набір 

метафоричних моделей, які визначаються як концептуальне ядро. Такі моделі 

здатні відбивати однакові інформацію різними способами, формуючи 

асоціативно-вербальну мережу, що складається із взаємопов’язаних 

концептуальних прошарків. Окрім того, зазначається необхідність врахування 

їхніх зв’язків, оскільки «свідомість «проціджується» крізь мережу 

метафоричних моделей» [111, с. 228], категоризуючись відповідним чином. 

С. Тимощенко, вивчаючи методи концептуального аналізу, приходить до 

висновку, що вони доповнюють один одного і тому вбачає необхідність у 

проведенні багатоаспектного концептуального аналізу, який містить як 

семантичну, так і когнітивну інтерпретацію матеріалу дослідження [243]. 

Зважаючи на вищевикладене, ми вважаємо, що найбільш повним методом 

когнітивної інтерпретації даних семантичного аналізу вербалізаторів концепту 

є вивчення його інтерпретаційного поля, адже воно включає інформацію про 

онтологічну та гносеологічну сфери буття концепту, а також дані про його 

інтелектуальне переосмислення народною свідомістю, яке відбувається під 

впливом базисних оцінних та асоціативних складових національної 

концептуальної системи.   

Якщо у межах онтологічної сфери буття концепту він існує як 

комплексний набір категорій та когнітивних ознак, що формують уявлення про 

певний об’єкт навколишнього світу, то модифікація такого уявлення в процесі 

його піддання логіко-мисленнєвим операціям свідомості, якій властиві 

специфічні психо-емоційні процеси протікання цих операцій, визначають 

гносеологічну сферу його буття. Занурюючись у глибини національної 

свідомості концепт піддається інтелектуальному переосмисленню, 

відображаючись в мистецтві, літературі та інших видах людської діяльності, 

завдяки чому можливо судити про особливості його рефлексії представниками 

відповідного народу.  
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Отже, процес когнітивної інтерпретації концепту ми можемо розподілити 

на кілька етапів, що включають такі кроки застосування методологічного 

інструментарію: 

1) за допомогою даних семантико-контекстуального аналізу мовного 

матеріалу визначити особливості рефлексійного відображення концепту в 

мовній картині світу, зафіксованій у літературному надбанні певного 

історичного проміжку часу, де важливим етапом є визначення культурно-

світоглядних віянь відповідної епохи; 

2)    виокремлені дані про концепт співставити з інформацією про психо-

емоційні особливості протікання логіко-мисленнєвих операцій певного народу, 

що відображають специфіку його менталітету, темпераменту та 

світосприйняття, щоб з’ясувати, у чому полягає гносеологічний аспект буття 

концепту, тобто як у ньому співвідносяться знання про світ і реальність, і яким 

чином відбувається її пізнання та визначається ступінь достовірності 

відповідних знань; 

3) виокремивши аспекти інтелектуальної рефлексії та гносеологічного 

існування концепту, визначити його онтологічний вимір, у якому будь-яка 

ментальна одиниця відображає в свідомості предмет чи явище навколишнього 

об’єктивно-існуючого світу через його емоційно-перцептивне сприйняття 

людиною. 

Оскільки усі сфери буття концепту формують єдність його природи, 

порівняння цих даних дозволяє з’ясувати, на якому з етапів відбувається 

перетворення універсальної ментальної одиниці, яка, швидше існує на 

теоретичному рівні наукових досліджень, на національно-специфічну, що 

відображає практичну сторону її існування та відображення в мовній картині 

світу.        

Отже, оскільки концепт розпорошено в мовних знаках, то для його 

моделювання необхідно досліджувати не лише окрему лексичну одиницю, що 

виражає найбільш ядерні ознаки, але й увесь корпус мови для виявлення усіх 
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можливих репрезентантів даного концепту (лексичні одиниці, фразеологізми, 

паремії, стійкі порівняння тощо).  

Усі можливі форми вербалізації концепту, його ядерних категорій та 

концептуальних ознак становлять номінативне поле концепту. Воно 

складаються з сукупності різних частин мови та їх угрупувань – лексико-

семантичних,  лексико-фразеологічних, образно-асоціативних, парадигмальних    

[164, с. 47].  

Номінативне поле, як і будь-яке інше системне угрупування, 

характеризується ядерними та периферійними елементами. Ядром 

номінативного поля концепту слугують ті лексеми, які часто, влучно і коротко 

його номінують. Периферію складають номінації когнітивних ознак, від 

ступеня типовості та актуальності яких залежить їх віддаленість від 

концептуального ядра і розміщення в зоні ближньої або дальньої периферії.  

Мовними одиницями, які можуть вербалізувати концепт та його 

когнітивні ознаки в мовній картині світу, є:  

- лексема-вербалізатор (або лексеми-вербалізатори як у випадку 

концептів HONOR, який в мовній картині світу Іспанії вербалізується 

лексемами honor і honra, і AVENTURISMO, що вербалізується лексемами  

aventurismo і aventurerismo); 

- словосполучення, що є похідними, часто переносними, або 

оказіональними номінаціями концепту (наприклад, переносною номінацією 

концепту FLAMENCO можна вважати словосполучення baile de la pasión); 

- контекстуальні синоніми; 

- лексеми, що належать до різних частин мови та є пов’язаними із 

основними вербалізаторами концепту. Вони, частіше за все, описують 

концептуальні ознаки та властивості об’єкту, відображеного концептом (так, 

концептуальні ознаки концепту CABALLERO в мовній картині світу 

представлено прикметниками honorable, valiente, noble, aventurero. Його 

характеризують такі дієслова, як defender, viajar, pelear, cabalgar. Частковими 
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номінаціями, що характеризують концепт можуть слугувати іменники espada, 

caballo, honor); 

- усталені вислови, що містять у собі лексему-вербалізатор концепту або 

її синоніми (caballero andante, caballero de fortuna); 

- метафоричні назви або описи концепту (la guitarra desgarra el alma, 

llora); 

- фразеологічні одиниці, паремії, що містять номінації концепту (de mala 

fe); 

- стійкі порівняння (como un león);  

- мовні одиниці, що номінують об’єкти, які називаються під час 

асоціативного експерименту, як реакцію на слово-стимул (caballo – caballero 

dama, batalla); 

- тексти, що представляють собою словникові дефініції, описи лексем, що 

вербалізують концепт;  

- тексти, які розкривають наповнення концепту. 

Отже, семантико-когнітивний аналіз вимагає таких кроків:  

1) пошук у текстових масивах усіх можливих мовних номінацій та 

репрезентацій концепту, включаючи образні, його словникових дефініцій та 

фрагментів текстового опису;  

2) аналіз їх семантичних полів;  

3) залучення контекстів з метою встановлення усіх можливих відтінків 

значення вербалізаторів концепту;  

4) когнітивна інтерпретація концепту на основі даних семантичного 

аналізу, що враховує специфіку проходження логіко-мисленнєвих операцій 

носіїв відповідної концептосфери, ціннісні орієнтації та історико-культурну 

своєрідність, що набувається концептом в процесі його інтелектуальної 

рефлексії і міститься в його інтерпретаційному полі, яке визначає смислові 

плани мовленнєвого використання вербалізаторів концепту.  
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Таким чином, перш за все необхідно виділити ряд мовних одиниць, що 

вербалізують взаємообумовлені концепти національної концептосфери шляхом 

виявлення домінант національної свідомості, формування яких зумовлено 

суспільно-історичними, культурними, ціннісно-емотивними та морально-

естетичними реаліями існування даного народу. Показником їхньої 

комунікативної значущості буде частотність їхнього використання у той чи 

інший історичний відрізок часу, а також ступінь розгалуженості їхніх 

асоціативних та метафоричних зв’язків.  

Семантичні та поняттєві поля аналізується, базуючись на словникових 

дефініціях та різних типах текстів, з яких вибираються мовні одиниці, що 

описують когнітивні ознаки концепту. Асоціативні поля можна виявити 

шляхом експериментальних методів та проаналізувавши метафори й метонімії 

у корпусі мови. 

Процес моделювання концепту включає співставлення даних 

семантичного аналізу та когнітивної інтерпретації, на основі яких можливе 

формування досить повного уявлення про відповідну ментальну одиницю та її 

місце в концептосфері певного народу. 

Таким чином, для досягнення поставленої мети найбільш релевантним 

методом аналізу національномаркованих концептів нам видається 

багатоаспектний концептуальний аналіз, що, містить семантичну та когнітивну 

інтерпретацію матеріалу дослідження й базується на: 1) визначенні парадигми 

культурно значущого концепту; 2) описі асоціативно вербальної мережі 

концепту; 3) описі інтерпретаційного поля концепту.  

 

 

 Висновки до розділу 1 

Теоретичну й методологічну базу вивчення національномаркованих 

концептів Іспанії як елементів складної і, на перший погляд, непередбачуваної 

системи, з погляду комплексного синхронно-діахронного підходу склали 

сучасні уявлення про способи категоризації явищ навколишньої дійсності, яка 
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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. 

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 

принципів 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 емоційно-перцептивному і життєвому досвіді людини, – 

призводять 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 історично-культурних епох. 
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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 

зав’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. 

Концептуальна картина світу – сукупність складових концептосфери та 

стереотипів свідомості, які формуються культурою народу, – упорядковує 

елементи дійсності, чуттєвий та раціональний досвід, пропонуючи способи 

їхнього аналізу та зберігаючи їх у пам’яті й свідомості. Мовна картина світу в 

значеннях мовних одиниць відображає концептуальну картину світу, будучи 

вторинною стосовно неї. Саме в мовній картині світу яскраво фіксується 

варіативність та специфіка національномаркованих концептів, оскільки мовні 

одиниці відображають особливості пізнавальної діяльності людини, зафіксовані в 

концептах, а контексти, у яких використовуються ці мовні одиниці, допомагають 

передати особливості чуттєво-емоційного досвіду національної спільноти. 

Мовна 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 
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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, 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 рухові від явища до сутності. Виявлено, що цей  

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

внутрішніх протиріч, їхніх якісних змін та переході одного в інше, 
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прослідковується і у 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. 

Напрями розвитку цієї галузі мовознавства, яку можна вважати 

сформованою наукою завдяки встановленню її цілей, термінологічного апарату, 

методологічних напрямів, свідчать про розширення якісної сторони 

досліджень. Якщо в перші десятиліття свого становлення, вона розвивалася «в 

ширину» у пошуках можливих варіантів розвитку, завдяки чому з’явилася 

велика кількість термінологічних одиниць, більшість з яких на даний час не 

використовуються дослідниками, то на сучасному етапі розвитку вчені 

намагаються якомога точніше й більш всебічно пояснити закономірності 

функціонування мовної свідомості, взаємодію ментальних сутностей, асоціацій 

та мовних структур у категоризації, аналізі, репрезентації та усвідомленні 

навколишньої реальності. 

Суто східноєвропейським напрямом когнітивної лінгвістики можна вважати 

становлення когнітивної лінгвокультурології, що вивчає лексичну та граматичну 

семантику мовних одиниць як засіб доступу до змісту культурно-вагомих 

елементів концептосфери певного суспільства. Моделюючи напрямок розвитку 

«від мови до культури через свідомість», когнітивна лінгвокультурологія дає 

змогу пояснити відмінності світосприйняття, обробки, передачі та сприйняття 

інформації представниками різних народів, що відрізняються як володінням 

різними мовами, так і відмінностями менталітетів та стереотипів. 

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 
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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-

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, складниками якої вони є.  

Процедура дослідження концептів, застосована в нашій роботі, 

передбачає застосування історико-порівняльного 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 (енциклопедичне) та психолінгвістичне 

(чуттєве) 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 
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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. 

Наповнення концепту має досліджуватися крізь увесь корпус мови з 

метою виявлення усіх можливих його репрезентантів через розпорошеність 

концепту в мовних знаках (лексичних одиницях, фразеологізмах, пареміях, 

стійких порівняннях, усталених метафорах, дискурсних контекстах). 

Проведенню такого дослідження значною мірою допомагають електронні 

ресурси, що є найбільш повними зібраннями іспанських писемних текстів 

різних функціональних стилів мови: синхронний Корпус іспанської мови 

Іспанської королівської академії (CREA), діахронний Корпус іспанської мови 

Іспанської королівської академії (CORDE), а також Корпус іспанської мови, 

розроблений американським лінгвістом Марком Девісом. 

Отже, методологічним напрямом нашої наукової розвідки та головним 

інструментом пізнання є комплексний синтезований підхід до об’єкту 

дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

ІСПАНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНОМАРКОВАНІ КОНЦЕПТИ 

У СВІТЛІ КОГНІТИВНОЇ ДІАХРОННОЇ СЕМАНТИКИ 

 

 

2.1. Загальні характеристики національномаркованих концептів 

Критичний огляд теоретичних наукових праць, описаний нижче, та власні 

спостереження дозволили нам дати визначення національномаркованого 

концепту та виявити його особливості, відображені в мовній картині світу 

Іспанії. 

Виходячи з характеристик об’єкту дослідження, ми відібрали домінантні 

ментальні одиниці національної концептосфери –  HONOR, PASIÓN, 

AVENTURISMO, FE, CABALLERÍA, MONARQUÍA ESPAÑOLA, DUENDE, 

DESENGAÑO, IGUALISMO, TAUROMAQUIA, FLAMENCO, INQUISICIÓN, 

SIESTA, FERIA, DIVERSIDAD, LIBERTAD, TOLERANCIA, DEMOCRACIA, 

SOLIDARIDAD, – взявши до уваги 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; наявність вторинного прототипного ядра концептів, що 

сформувався шляхом оновлення категорій поняттєвої складової в ході 

історичного розвитку; об’ємні інтерпретаційні поля відповідного концепту, у 

межах яких відбувалося його  переосмислення; наявність різних 

інтерпретацій концепту, пов’язаних з їх інтелектуальною рефлексією в межах 

релігійно-католицького, державно-ідеологічного та повсякденно-побутового 

типу свідомості іспанського суспільства, що опосередковується особливостями 

національного характеру, менталітету та соціоісторичними чинниками. 
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2.1.1. Критерії визначення національномаркованих концептів 

У процесі мисленнєвої діяльності людина оперує глобальними 

інформаційними одиницями, структурованими у її свідомості – концептами. 

Свідомість створює їх як ідеалізовані ментальні одиниці, що містять 

інформацію, яку людина отримує із власного життєвого досвіду, 

безпосереднього фізичного контакту з речами і явищами навколишньої 

дійсності, завдяки емоційним переживанням, мисленнєвим процесам, 

комунікативній діяльності. Чуттєвий образ фрагментів навколишньої дійсності 

зберігається у свідомості у вигляді універсального коду – категорій, які 

формують ядерну частину концептів. Решта інформації, яка з ними пов’язана,  

зберігається у вигляді концептуальних ознак, що визначають характеристики та 

ціннісне наповнення концепту, та асоціативної мережі, яка пов’язує концепти 

між собою.  Оскільки структура концепту здатна змінюватися й розширюватися 

з плином історичного часу, його обсяг зростає й він еволюціонує. 

Розглядаючи концепт як абстраговану до максимуму ідею культурного 

предмету, що не має візуального прототипного образу, проте може мати  

візуальні та образні асоціації, пов’язані з ним, В. В. Красних наголошує на 

особливостях сукупності усіх зв’язків концепту, пов’язаних із національно-

культурною своєрідністю та обробкою концепту свідомістю народу. Така ідея  

репрезентується в мовній свідомості та відображається в мовній картині світу 

[102, с. 268]. Таким чином, національномаркований концепт інтегрує словесні 

асоціації на ім’я концепту, зумовлені специфікою мислення конкретного 

народу. 

Концептуальна картина світу є більш об’ємною за мовну, тому в 

універсальній та національній картині світу можливо виділити духовний, 

матеріальний, раціональний, емпіричний, просторовий або часовий світ [20, 

с. 30]. Людське мислення інкорпорує універсальні, національні та індивідуальні 

характеристики ментальних одиниць, про що свідчить спільний когнітивний 

процес, що пов’язує мову і мислення. 
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Базові поняттєві категорії – зокрема, адресат, мета, причина, властивість, 

умова, наслідок, час, простір, рух, кількість – становлять необхідну базу 

комунікативного процесу. У них проявляється єдність спільних для людей 

законів протікання мисленнєвих процесів. Проте, мовознавці, окрім 

універсальних, виокремлюють низку національних та етноспецифічних 

концептів, які мають прив’язаність до певної територіальної чи культурної 

спільноти [46; 48; 151]. 

Національно-специфічні особливості цих концептів відбиваються мовною 

картиною світу, у якій прояв своєрідної психоемоційної та культурної 

специфіки можливий як через своєрідне значення й розуміння мовних одиниць, 

так і через способи їх використання та поєднання в фрагментарні єдності. 

Актуалізація відповідного аспекту мовного знаку є індивідуальним процесом 

[48, с. 16], що залежить від умов комунікативної ситуації, проте в будь-якому 

випадку вона здійснюється мовцем на основі національно-специфічного 

сприйняття, що зумовлено наявністю в його свідомості національної 

концептосфери. Якщо мовна одиниця може вважатися матеріальним знаком, то 

спосіб реалізації його специфічних значень становить субстанцію цього знаку 

[91, с. 76]. Отже, індивідуальне мовлення завжди носить відбиток національно-

специфічної мовної картини світу, яке базується на стереотипних особливостях 

світогляду відповідної нації.  

Відмінності різних культур найбільш яскраво проявляються в наявності  

поняттєвих лакун – відсутності подібних категорій або ознак, концептів, а 

подекуди і відсутності самого концепту в національній концептосфері. Це 

пов’язано із особливостями культурно-історичного розвитку народу, реалій 

його життя та діяльності, відмінністю прийнятих способів осмислення 

отриманої інформації та її відображення мовними засобами. Найбільш високим 

ступенем лакунарності є наявність у мовній системі одиниць, відсутніх у інших 

мовах, які вербалізують ендемічні концепти, тобто ті, що присутні в 

концептосфері одного народу та відсутні в концептосфері іншого. Ендемічні 

концепти, вербалізовані безеквівалентною лексикою, як правило відзначаються 
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яскравим специфічно ціннісним наповненням, пов’язаним із національно-

культурною своєрідністю [30, с. 7]. 

Концептосфера кожного народу містить у собі концепти, що відбивають 

особливості місця його проживання, біоенергетику тієї місцевості, її кліматичні 

умови [24, с. 31]. Певні відмінності в фрагментах мовної картини світу,  їх 

більша чи менша щільність зумовлюються різними умовами проживання та 

відмінним історичним розвитком соціумів. Певні відмінності навіть є 

можливими в межах національної концептосфери, оскільки вона може 

інтегрувати кілька етнічних концептосфер, як наприклад, у випадку іспанської 

нації.  Інтеграційні процеси в країні згуртовують людей з побідними умовами 

життя. Проте, певна специфіка продовжує відображатися в свідомості, оскільки 

концепти, які сформувалися за певних умовах, продовжують розвиватися в 

межах етнічної свідомості, певною мірою впливаючи на усю національну 

концептуальну систему.  

Наприклад, національномаркований концепт DUENDE, який сформувався 

на землях Андалузії та відображав бешкетливого духа, що живе в будинку, 

перетворився на дух епохи та творче натхнення митця саме під дією 

специфічного андалузького сприйняття  дійсності. 

Головними чинниками, які визначають самобутність і своєрідність кожної 

національної концептосфери, вважаються природні умови та об’єкти 

матеріальної культури, а також особливості національного менталітету, що 

базуються на стереотипах мислення та особливостях протікання психічних 

процесів у свідомості [231, с. 243]. Кожному концепту, що перебуває в 

повсякденно-побутовій сфері свого відображення мовною картиною світу, 

властиві риси національної своєрідності, просякнутість народним духом.   

В. М. Манакін уточнює визначення концепту як біту етнокультурної 

інформації, що відображає світ національного сприйняття предметів і понять, 

позначених мовою [126, с. 23]. 

Національну маркованість лінгвокультурних концептів зумовлюють такі 

культурно релевантні феномени, як національна ідентичність, етнос, 
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ментальність, менталітет, стереотип – «всього того, що в межах моделі «свій – 

чужий» складає духовну ауру народу і сприяє виробленню ціннісних домінант 

його культури та утворює його національну своєрідність» [197, с. 129]. 

Отже, ми визначаємо національномаркований концепт як 

лінгвокультурний концепт, що відзначається високим ступенем асоціативності 

та поліапелятивності до концептів з яскравим оцінним забарвленням, 

пов’язаним із стереотипністю та національними інтересами певного 

суспільства, які становлять самосвідомість народу. Сукупність національно-

маркованих концептів становить ядро національної концептосфери, що є 

прототипними елементами, на яких фокусується самосвідомість нації. 

Національномаркований концепт, як і лінгвокогнітивний концепт, є: 

1) ментальна сутність, сформована в результаті досвіду людини, 

підданого логіко-мисленнєвим операціям та інтелектуальній рефлексії. 

Вивчаючи концепт, науковці зосереджуються на його структурі, 

функціонуванні і розвитку з погляду опозиції «об’єкт – знання» та на 

універсальних закономірностях сприйняття, опрацювання та відображення 

дійсності людською свідомістю; 

2) прагматично-перцептивним утворенням, яке має трирівневе мовне 

втіленням, що базується на класифікації репрезентації мови, запропонованій 

Ю. М. Карауловим, який поділяв мову таким чином: мова як результат мовної 

діяльності носія (сукупність текстів);  мова як системне утворення 

(впорядкована система мовних одиниць); мова як компетенція носія 

(потенційність нереалізованих мовних структур) [78, с. 8]. Тож, концепт здатен: 

– репрезентуватися в мові мовними одиницями-репрезентантами 

концепту; 

– реалізовувати свій інтенційний потенціал у тексті чи дискурсі шляхом 

апеляцій до концепту з певною комунікативною метою; 

– а також нести в собі суб’єктний потенціал, завдяки якому існує 

можливість апелювання до тих ментальних сутностей, що не вербалізуються 

мовними одиницями;  
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3) метафункціональним утворенням, що поєднує в собі аспекти 

лінгвокогнітивної діяльності. Взаємопроникність знань із різних наукових 

галузей у ХХ-ХХІ століттях дала можливість поглянути на концепт з різних 

позицій, не проводячи між ними чітку межу. Тоді стало зрозумілим, що 

когнітивні процеси людської свідомості не є лінійними або чітко 

структурованими, що вони діють комплексно і взаємопроникають один в один. 

А. Н. Барановський та Д. О. Добровольський стверджують, що протиставляння 

лінгвістичного та екстралінгвістичного значень у межах когнітивного підходу 

виявляється нерелевантним: когнітивна лінгвістика, визнаючи базовою 

категорію знання, знімає протиставлення лінгвістичного та 

екстралінгвістичного, дозволяючи дослідникові використовувати одну й ту ж 

саму метамову для опису різних видів знань [15, с. 15].  

Учені дійшли висновку, що лексикографічне та психолінгвістичне 

значення слова, перше з яких представлено в тлумачних словниках, а друге – у 

свідомості носіїв мови неможливо чітко розмежувати. З. Д. Попова та 

Й. А. Стернін роблять узагальнення про те, що сукупність усіх семантичних 

складових, що у свідомості носіїв мови асоціюються з відповідною звуковою 

формою, визначає психолінгвістичне значення лексичної одиниці [164, с. 45]. 

Розвиток концептології дозволив вивчати у нерозривній єдності різні 

картини світу – від наївної до наукової, – які переплітаються у свідомості 

людей настільки, що практично неможливо їх відділити. Цьому сприяє 

розвиток засобів масової комунікації, доступ людей до знань із різних наукових 

галузей. Але величезний обсяг інформації не дозволяє людині повністю 

позбавитися наївної картини світу у всіх напрямах знань, а лише в одному або 

декількох, із якими тісно пов’язана її діяльність. 

Нерозривність логіко-поняттєвого та образного мислення, що яскраво 

демонструється пізнавальними та образними характеристиками концептів 

художніх творів, стала причиною включення в єдиний концепт поняттєвої та 

образної складової (див. В. І. Карасик 2002; М. О. Красавский 2001; 

С. Г. Воркачов 2002 та інші). Хоча обсяг їхньої реалізації у різних дискурсах 
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може відрізнятися. Наприклад, у художньому дискурсі яскравіше 

реалізовується образний елемент, тоді як у побутовому дискурсі переважає 

поняттєва складова, що репрезентується в мові ситуативними мовленнєвими 

компонентами, без яких є неможливою ефективна комунікація; 

4) умовно-структурованим утворенням із здатністю 

взаємопроникнення,з огляду на те, що людське мислення не є процесом чіткого 

оперування логічними поняттями [13, с. 15]. Воно швидше за все визначається 

категоріями нечіткої логіки, що розроблялися в працях американського 

математика Лофті Заде. Відповідно до його концепції між протилежними 

поняттями завжди є перехідні стадії. Тож, людське мислення сприймає не всю 

інформацію оточуючого світу відразу, проте вона поступово збільшується за 

обсягом, модифікується, переосмислюється відповідно до нових знань. 

Взаємопроникність концептів, що відбувається завдяки асоціативним зв’язкам, 

модифікує концептосферу шляхом змін її складових. 

Національномаркований концепт виділяється в межах лінгвокультурних 

концептів, тому спільними рисами для них є: 

1) комплексність існування: у мові, свідомості та культурі; 

2) обмеженість свідомістю носіїв відповідної культури; 

3) когнітивна узагальненість: єдність поняттєвої, образної та ціннісної 

складових, остання з яких дає можливість віднести концепт до 

загальнокультурного або є етноспецифічного контексту (напр.: концепт pícaro, 

що слугує основою іспанського пікаристичного роману XVI–XVII століття). 

За визначенням В. І. Карасика поняттєва складова концепту – це його  

інформаційно-фактуальне наповнення (повсякденне, наукове знання, 

прототипні структури), тоді як ціннісна складова зумовлює оцінку, а образно-

перцептивна формує асоціативну мережу [77, с. 118]. 

Образна складова містить внутрішні форми мовних одиниць: 

independentismo – «independencia + -ismo» (рух за розширення свобод 

автономних областей Іспанії) та образи, що закріпилися в авторських текстах 
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(piel de toro – Піренейський півострів (нефізична форма) → втілення 

національного характеру). 

Ціннісна складова містить у собі аспекти актуальності даного концепту та 

оцінки. Аспект оцінності, що визначається за допомогою методів 

компонентного та контекстуального аналізу, виражається в наявності оцінної 

складової в денотативному значенні лексеми, що є іменем концепту, тобто у 

властивих цій одиниці конотаціях, у поєднанні цієї одиниці з епітетами, що 

виражають ставлення до об’єкта (напр.: mañana, lindo – надають концепту 

позитивної конотації у мовній картині світу Іспанії). Аспект актуальності 

ціннісної складової концепту реалізується у сукупності мовних одиниць, за 

допомогою яких можна апелювати до даного концепту, частотність їхнього 

використання в реальній комунікації. Наявність аспекту актуальності 

визначається методом кількісних підрахунків. 

У концептуальній лінгвокультурології цінності визначаються як 

емпіричні, тобто пов’язані з досвідом людини. Вони мінливі в часі та в 

комунікативному просторі. Кожний комунікативний акт можна розглядати як 

спробу зберегти або змінити певні ціннісні характеристики концепту. У мові 

цінності часто репрезентуються через антицінності. За результатами 

дослідження Й. А. Стерніна в рамках мовної синхронії у лексичному фонді 

російської мови домінують негативно оцінні слова порівняно з кількістю слів з 

позитивною оцінкою [238, с. 47],а в рамках діахронії частіше відбувається 

пейорація слів, ніж їхнє ушляхетнення [229, с. 31]. Зважаючи на необхідність 

дослідити поняттєво-образне втілення цінності, одиницею лінгвокультурного 

дослідження є концепт, що визначається як значно ширше утворення, ніж 

цінність дослідницької одиниці. 

На відміну від лінгвокультурних, національномарковані концепти, з яких 

складається концептосфера найбільш значущого соціального угрупування: 

1) обмежуються свідомістю представників певної нації, яка часто існує 

у межах ширшого або вужчого кола свідомості носіїв даної концептосфери, 

оскільки нації існують як у межах однієї культури, так і завдяки поєднанню та 
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співіснуванню культур кількох етносів, де об’єднуючою, а отже, провідною 

ланкою стає національна самосвідомість. Основою національної концептосфери 

стає усвідомлення себе і свого етносу як складової глобальнішого суспільного 

утворення. 

Між етносом та нацією існують деякі відмінності. Етнічні соціальні 

угрупування формуються задовго до того, як в них з’являється національна 

самосвідомість. Люди, пов’язані необхідністю постійного співіснування в 

певних природних і соціальних умовах характеризуються формуванням 

спільної концептосфери [105, с. 71], котра охоплює важливі фрагменти їхньої 

життєдіяльності. Етнічна групи вирізняється особливостями побуту, вірувань, 

традиціями та обрядами, які підтримують її унікальність та відрізняють її від 

інших культур. Етнічна концептуальна картина світу вирізняється набором 

категорій базового рівня свідомості, які складають концепти, пов’язані з 

повсякденним досвідом людини, побутом, міжособистісними відносинами. На 

цьому рівні розвитку суспільства ідеали не відіграють важливої ролі, проте 

значимістю вирізняються авторитети – люди, які відіграють важливу роль в 

житті усієї етнічної групи або яких наслідують через повагу до них. 

Найвищим щаблем розвитку суспільства є становлення нації. Вона 

характеризується не лише єдністю території, культури, мови, ведення 

господарства та подібними фізичними і психічними рисами людей [105, с. 73], а 

й наявністю в їх спільній концептосфері ознак, завдяки яким кожен індивід 

свідомо ідентифікує себе з цією спільнотою [29, с. 57]. Він однаково з іншими 

представниками нації сприймає індикатори приналежності до неї, що 

відображаються мовною картиною світу, зокрема, ступінь значущості ціннісних 

установок, виділення більш і менш вагомих у національній свідомості 

концептів. Певні комбінації мовних одиниць, наприклад, закладені 

національною символікою або пов’язані з історичними подіями чи поведінкою 

своїх співвітчизників, підсвідомо пробуджують емоції індивіда – гордість, 

сором тощо.   
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Нація у багатьох випадках є більш високим ступенем розвитку етносу або 

ж поєднанням етнічним груп задля досягнення спільних цілей та покращення 

життя. Наприклад, іспанцям об’єднання етносів, які були більш подібними 

один до одного, ніж до завойовників, дозволило відвоювати територію 

Піренейського півострову від арабів, і створити міцну імперію. 

Поняття нація обов’язково включає в себе ідеологічні концепції 

існування, що перетворюють ідеали на найвищі політичні цінності суспільства, 

оскільки вони здатні на тривалий час згуртовувати людей, формувати, 

об’єднувати й уніфікувати в їхній свідомості домінантні концепти спільної 

національної концептуальної системи. Національні ідеали формуються на 

основі ціннісних складових етнічних концептосфер, які уніфікуються й 

поширюються по усій концептосфері завдяки асоціативними зв’язкам між 

концептами. Так, плекання таких цінностей, як єдність, релігія, мова, дозволило 

Католицьким королям не лише утримати згуртовані етноси – андалузців, 

каталонців, екстремадурців, наварців, галісійців, валенсійців та інших – разом, 

але й закласти міцні основи національної свідомості, більш уособленої, ніж 

етнічна, оскільки поняття нація визначається підвищеною «диференціюючою 

потужністю» [81, с. 35]. 

Національні орієнтири та національна політика здатні впливати на 

концептосферу народу через мову. Фрагментарність мовної картини світу часто 

зумовлюється типом свідомості, у якому побутує концепт. Так, ціннісні 

конотації мовних одиниць можуть значно різнитися залежно від того, який тип 

свідомості відображає вербалізований концепт. Державно-ідеологічний тип 

свідомості надає концепту політизованості, тоді як повсякденно-побутовий 

визначає особливості його сприйняття й переосмислення народними масами та 

надає йому національно-культурного значення, закладного тривалим 

історичним розвитком народу. Саме тут в універсальні концепти проникає той 

дух нації, який перетворює їх на національно-специфічні. А оскільки усі 

концепти є ланками однієї системи, між якими існують тісні зв’язки, то 
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практично усі концепти характеризуються такою специфікою більшою чи 

меншою мірою. 

Більш яскраво національно-специфічний компонент представлено в  

абстрагованих ментальних структурах, оскільки в них закладено широку 

когнітивну базу, тривалий історичний розвиток та циклічність формування якої 

визначає поєднання усіх можливих сенсів та образів, властивих носіям 

національної концептосфери та різним культурним епохам.  

Представники інших націй частково пізнають національномарковані 

концепти шляхом обміну інформацією, проте не можуть впливати на 

діалектичну природу таких концептів. Оскільки концепт існує в індивідуальній 

та колективній свідомості, то до ядра кожного національномаркованого 

концепту входять найголовніші концептуальні ознаки, відомі й важливі для 

кожного представника нації, які Ю. С. Степанов назвав «активним прошарком» 

[235, с. 42]. Периферійна ж частина національномаркованого концепту 

складається із додаткових ознак, актуальних для окремих груп, що існують в 

межах даної нації, наприклад, окремих етносів, соціальних прошарків, 

професійних товариств тощо.  Національномаркований концепт для окремих 

представників нації є лише національно детермінуючим елементом концепту, 

що існує в індивідуальній свідомості кожного представника нації. Як відомо 

індивідуальні концепти є значно різноманітнішими, ніж будь-які групові, 

оскільки колективна свідомість є умовною похідною від досвіду і знань 

окремих індивідів, що входять до колективу [71, с. 76]; 

2) набувають комплексної форми «національна мова – національна 

свідомість – національна культура».  Національна свідомість – це та частина 

свідомості, де знаходяться ментальні утворення – національномарковані 

концепти, – детерміновані культурою нації і вербалізовані її мовою. 

Комплексність полягає у неможливості відірвати національну мову від 

національної культури, оскільки вона є частиною культури і засобом її 

створення; національну свідомість від національної мови, оскільки мисленнєві 

категорії реалізуються в мовних і, водночас, їх детермінують; а також 
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національну свідомість від національної культури, оскільки саме національна 

культура формує національну свідомість, будучи опосередкованою не лише 

мовою, а й семіотичними кодами з різними аудіо- (музикою) та візуальними 

(живопис, скульптура, архітектура тощо) формами, яка, у свою чергу, 

видозмінює культуру. Адже концепт, як одиниця свідомості, є 

поліапелятивним, і апелювати до нього можна не лише завдяки різним мовним 

структурам. Отже, трихотомію «національна мова» – «національна культура» – 

«національна свідомість» ми можемо зобразити у вигляду трикутника, між 

вершинами якого існують нерозривні взаємозв’язки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 2.1.1. Комплексність національних чинників 

 

3) відрізняються переважанням стереотипних та прототипних 

інформаційних структур у поняттєвому елементі, який зумовлює 

наповнення асоціативної та оцінної складових. У дослідженні поняттєвої 

складової національномаркованих концептів елементи повсякденного та 

наукового знання, що містять у собі лексикографічне значення,  відступають на 

другий план, оскільки вони відіграють важливу роль у дослідженні 
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універсальних концептів, а психолінгвістичне значення, відображаючи 

стереотипні уявлення, зумовлюють національні особливості світобачення. Що 

стосується прототипних інформаційних структур, то вони формуються на 

основі світосприйняття різних етнічних елементів, що входять до складу нації, 

найяскравішими з яких стають ті, що властиві представникам усіх 

інкорпорованих етносів. 

Поняттєва складова є дефініціюючим наповненням концепту, яке 

визначає головні і найбільш суттєві ознаки образу фізичного об’єкта або явища. 

Вони слугують відправною точкою для розвитку аксіологічної та асоціативної 

складових концепту. Розвитку аксіологічної складової сприяє ґенеза ментальної 

одиниці, у процесі якої категорії, що визначають поняттєвий компонент,  

обростають ціннісними конотаціями, збагачуючи периферію відповідними 

когнітивними ознаками.  Ці ж категорії слугують розвитку асоціативних 

зв’язків концепту, на основі яких створюються метафоричні та метонімічні 

порівняння, що призводять з часом до реорганізації прототипного ядра 

концептів, а отже, до розвитку національної концептосфери та, відповідно, 

мовної системи.  

Поняттєва складова концепту може актуалізовуватися в мовній картині 

світу за допомогою вербалізації однієї чи кількох дефініційних ознак концепту, 

що фокусують на ньому увагу мовців [41, с. 8]. Ці дефініційні ознаки зазвичай 

представлені найбільш типовими прототипними категоріями концепту, що 

містяться в його ядерній зоні. Хоча вони можуть бути розсіяними і в 

периферійній зоні концепту, фіксуючи менш типові характеристики. 

Вищевикладене дозволяє зробити висновок про неоднорідність 

поняттєвої складової концепту, ті чи інші диференційні ознаки якої можуть 

актуалізовуватися з різною інтенсивністю в різних типах дискурсу залежно від 

його комунікативно-прагматичної мети.  Так, скажімо, в повсякденно-

побутовому дискурсі значно частіше актуалізуються ядерні дефініційні ознаки 

поняттєвої складової концепту, оскільки він є особистісно орієнтованим, 

відповідно, тяжіє до більш стислого викладу інформації. Тоді як художній 
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дискурс, намагаючись віднайти приховані смисли, акцентує увагу на 

периферійних дефініційних ознаках, які можуть приховувати різноманітні 

відтінки світосприйняття. 

 Поняттєва складова національномаркованих концептів Іспанії в мовній 

картині світу відображається лексемами, які називають важливі дефініційні 

ознаки ментальної одиниці та їх характеристики. Зокрема, ядерними 

категоріями поняттєвої складової сучасного концепту TAUROMAQUIA є lidia, 

arte, toro. Більш приховані ознаки поняттєвої складової, які історично 

слугували розвитку асоціативної та ціннісної складової концепту, є oficio i 

saber. Дефініційні ознаки, розсіяними в ближній і дальній периферіях концепту, 

вербалізуються такими тематичними групами слів:  

а) техніка бою (tradición, técnica, regla, oficio, maestría); 

б) символіка (fiesta, traje de luces, trofeo, castoreño, coleta, espada, 

bandelilla, lentejuelas); 

в) учасники дійства (toreador, bestia, banderillero, cuadrilla, espectador, 

mula de arrastre); 

г) місце дійства (plaza, paseíllo, asistencia médica); 

д)  сценарії дійства (espectáculo público, tercio, ejercicio de la caza, muerte 

del toro, deporte, lidia, cicatriz). 

Поняттєвий компонент іспанського концепту COCINA вербалізовано 

лексикою, що поділяється на такі групи: 

а) продукти харчування (paella, platos de arroz, calamares, pescado, 

verduras, especias, refrescos, sangría, resolí, vino, sidra); 

б) приміщення та кухонне приладдя (cocina, paellera, plato, taza); 

в) способи приготування їжі (asar, cocinar, hervir, cortar, batir); 

г) смаки, що завдяки когнітивним метафорам часто передають емоції та 

почуття (salado, agrio, caliente, dulce); 

Конотації, пов’язані з категоріями, що входять до поняттєвого 

компоненту концепту, часто передають досить об’ємні масиви інформації, що 
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завдяки метафоричному способу мислення можуть відображати внутрішній 

стан людини, об’єктивну дійсність або світовідчуття. 

Поняттєвий компонент концепту VEGETACIÓN, що вербалізується 

лексикою на позначення типів рослин (árbol, flor, robusto, hierba), зумовлює 

формування його ціннісного компоненту, оскільки асоціації з рослинами 

можуть бути як позитивними (sombra es protección, bosque es refugio), так і 

негативними (sol es castigo).  Також він спрямовує асоціативне мислення, 

зокрема, в імпліцитних порівняннях flor es arte, árbol es una familia, emoción 

crece, intelecto humano florece, alegría es una flor.  

Ендемічні концепти FLAMENCO, SIESTA, DUENDE є унікально-

іспанськими ментальними одиницями. Вони характеризуються винятковою 

національною специфікою та відображаються в мові за допомогою  

безеквівалентних лексем, відповідники яких відсутні в інших мовах. Існування 

таких концептів у національній концептуальній системі визначає надзвичайну 

своєрідність свідомості іспанського народу.    

Щільність номінативного поля концепту FLAMENCO, тобто наявність 

великої кількості мовних одиниць, що вербалізують його в мовній картині 

світу, свідчить про високий ступень необхідності його актуалізації, а отже, про 

його значимість в життя іспанського народу. Лексику, що відображає його 

поняттєвий компонент можна розподілити на кілька груп: 1) пісні, що 

асоціюються з пізнанням таємниці буття (різновиди cante jondo, festero), 

2) танець, що має безліч етнічних варіантів і асоціюється з буянням земного 

життя (alborea, campanilleros, carcelera, debla, fandanguillo, liviana, milonga, 

petenera, rondeña, sevillana, taranta), 3) музика, що передає пристрасність і жагу 

(castañuelos, guitarra flamenca, palmas), 4) емоції (amor, pasión, alegría, tristeza), 

5) національні символічність (expresión de sentimientos, afecto de la localidad, 

estado del alma). Когнітивна база цього концепту, яка визначає його існування в 

межах національної концептосфери, характеризується антропоморфними 

характеристиками та зверненістю до ментально-емоційного простору. 



120 

Відповідно будь-який його прояв виражає підсвідомий стан душі, її прагнення 

осягнути таємниці буття, любов до життя. 

Тож, поняттєвий елемент національномаркованих концептів слугує 

фундаментом як для формування аксіологічної складової ментальних одиниць, 

так і для розвитку асоціативної мережі, завдяки якій виникають концептуальні 

метафори, здатні відображати концепт у мовній картин світу. Наприклад, до 

поняттєвої складової концепту GASPACHO входить категорія frío, яка 

метафорично пов’язує цей концепт із концептом FRÍO, що в свідомості 

іспанців, зважаючи на жаркий клімат і велику спеку в літні місяці, має 

позитивну оцінну складову, надаючи цієї ж конотативної ознаки концептам, з 

яким він пов'язаний асоціативними зв’язками; 

4) характеризуються високим рівнем поліапелятивності до інших 

національномаркованих концептів та прагмагем – здатністю за допомогою 

одного концепту апелювати до інших. Будь-який національномаркований 

концепт характеризується високим рівнем комунікативної потреби в різних 

сферах життя суспільства. Саме тому він реалізується в мовленні за допомогою 

значної кількості мовних одиниць, які викликають у свідомості носіїв 

національної мови відповідну реакцію. Зв'язок між стимулом та концептом 

часто встановлюється завдяки національно-культурній приналежності, оскільки 

вона є невід’ємною частиною будь-якого ситуативного контексту спілкування 

або підґрунтям індивідуального досвіду носія мови. Таким чином, до одного й 

того ж концепту можна апелювати за допомогою мовних одиниць різних 

мовних рівнів (лексичних, фразеологічних, морфологічних, синтаксичних), за 

допомогою сукупності мовних одиниць, що не є прямими репрезентантами 

концепту, та за допомогою невербальних засобів комунікації (жестів, міміки, 

рухів, кольорів тощо). Водночас та ж сама мовна одиниця, з високою 

асоціативною здатністю, може слугувати апеляцією до різних концептів, 

використовуючись у різних комунікативних ситуаціях. 
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Специфіка способів апеляції до певного концепту є ще однією 

характеристикою, яка зумовлює національно-культурну своєрідність концепту 

та викликає труднощі в процесі міжкультурного спілкування; 

5) визначаються поліузуальністю – використанням у багатьох сферах 

діяльності суспільства завдяки вагомим ідейно-оцінним характеристикам та 

високим асоціативним і поліапелятивним властивостям. Саме тому, хоча 

класифікації національномаркованих концептів і є можливими завдяки теорії 

базового рівня (див. розділ 2.4), наприклад за тематикою або за приналежністю 

до певної сфери, вони є умовними. Завжди варто пам’ятати про національно-

ідейні властивості складових національної концептосфери, які проникають в усі 

сфери життя; 

6) характеризуються специфічним еволюційним розвитком:  

формуванням вторинних прототипів; переходом концептів з одного типу 

свідомості до іншого або, частіше, їх співіснування в різних типах свідомості; 

конвергентні та дивергентні процеси в ході історичної ґенези концепту, 

пов’язані з продовженням розвитку як загальнонаціонального концепту, так і 

його етноспецифічних варіантів. Саме історична складова відіграє важливу 

роль у формуванні ціннісно-ідейного наповнення національномаркованих 

концептів та зумовлює їхню поліапелятивність і поліузуальність. 

Отже, ми визначаємо національномаркований концепт як об’ємне 

ментальне утворення, занурене в певні часові рамки культури, до складу якого 

входять поняттєва, образна та ціннісна складові, які виражають національно-

культурну специфіку народу в його уявленнях, знаннях, асоціаціях, способах 

сприйняття, опрацювання та передачі інформації про навколишній світ. 

Національномаркований концепт є продуктом безперервного асоціативного 

розвитку, який сприяє формуванню нових семантичних гілок прототипних ядер 

лексем-репрезентантів концептів у національній мовній картині світу. 

Розгалужена мережа асоціативних зв’язків та високий ступінь 

поліапелятивності свідчить про необмежені ідейно-оцінні властивості 
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складових національної концептосфери, що підтверджується їх наявністю у всіх 

сферах життя даного суспільства. 

 

 

2.1.2. Аксіологічна складова національномаркованих концептів 

Іспанії 

Національномарковані концепти вирізняються серед лінгвокультурних 

ментальних одиниць завдяки наповненню ціннісної складової, яка 

розвивається в першу чергу навколо національних інтересів, що включають в 

себе політичні, економічні, соціальні та культурні складові. Центральним 

елементом концепту завжди виступає цінність, адже концепт слугує вивченню 

культурної своєрідності народу, оскільки в її основі покладений саме принцип 

цінності/ідеалу. Комунікативна актуалізація тих чи інших концептів завжди 

пов’язана з певною оцінкою, якої їм надає соціум, підпорядкуванням 

національним інтересам. Концепт, що не має ціннісної оцінки у свідомості 

носіїв мови, зазвичай є комунікативно непотрібним, оскільки в суспільстві 

відсутня необхідність звертатися до нього. І навпаки, велика кількість оцінних 

значень свідчить про важливість концепту в національній концептосфері.  

Зокрема, концепти CABALLO i TORO, що досить часто вербалізуються 

засобами іспанської мови, а отже, займають вагоме місце в іспанській 

національній концептосфері, описуються набором різних концептуальних сем, 

завдяки яким можна з’ясувати їх оцінну конотацію в світогляді народу. Так, 

концептуальними ознаками концепту TORO, які найбільш часто актуалізуються 

в мовній картині світу є enorme, retinto, fuerte, poderoso, peligroso, de mala leche, 

embiste, feroz [406; 437; 444], серед яких переважає негативна оцінка. 

Натомість концепт CABALLO  характеризується такими концептуальними 

ознаками, як valiente, fuerte, noble, el que come mucho, es triunfador, rápido, 

nacido para vencer, ayuda, puede perderse [410; 414; 418; 424], що свідчать 

переважно про позитивну конотацію. 
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Когнітивні ознаки свідчать про локалізацію цих тварин в іспанській 

національній свідомості як носіїв певних позитивних чи негативних 

властивостей: сміливість, непокірність (CABALLO), хитрість (TORO) – corrido 

como un toro. 

Ступінь різноманітності наповнення концептів свідчить про частотність 

їх потрапляння в фокус уваги носіїв відповідної концептосфери. Здатність 

концептів відображати емоції та переживання людей свідчить про їх широку 

асоціативну мережу й тісний взаємозв’язок, що встановлювався протягом 

періоду існування нації, із іншими складовими концептуальної системи, яка 

властива іспанцям.  

Варто зауважити, що в «Словнику іспанської мови» (1611 р.) Себастіана 

де Кобаррубіаса, а також у першому словнику іспанської мови, виданому 

Іспанською королівською академією у 1739 році, бракує семантичних 

відповідників національномаркованих концептів CABALLERÍA і TAUROMAQIA, 

проміжним щаблем ієрархічної структури яких є концепти CABALLERO і 

CORRIDA, а ще нижчим – CABALLO і TORO. Проте, на той час більшість 

концептуальних ознак, властивих їм, вербалізуються значною кількістю мовних 

одиниць, що свідчить про еволюційні процеси в мовній системі, яка 

збагачується новою лексикою, заповнюючи мовні лакуни. Адже про наявність 

відповідних концептів у концептуальній системі до появи їхніх лексем-

вербалізаторів свідчить існування фрагментів мовної картини світу, які їх 

актуалізують і підтверджують, що відображені концептами явища походять із 

історичних глибин розвитку народної свідомості іспанців. 

Так, архетипом концепту TAUROMAQIA, центральне місце в ядерному 

прототипі якого посідають категорії destreza (майстерність), oficio (ремесло), 

lidia (бій) i toro (бик), є стародавній обряд ініціації, у якому юнак, щоб 

вважатися чоловіком, мав перемогти бика й принести його в жертву богам. Як 

бачимо, ядро архетипу складають категорії iniciación (обряд ініціації), toro 

(бик), sacrificio (жертва), lidia (бій). 
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Ядерними категоріями проміжного концепту CORRIDA є correr (біг) i toro 

(бик). У цьому концепті категорії  destreza (майстерність), oficio (ремесло) не є 

центральними. Лише згодом, починаючи з XVIII століття, вони перемістилися 

до концептуального ядра, коли концепт почав віддзеркалювати реалії 

іспанського суспільного устрою життя та з ритуалу, а потім розваги 

перетворився на можливість завдяки власній майстерності й сміливості 

отримати визнання у вищому соціальному стані, не маючи знатного 

походження.   

Свого розквіту тавромахія сягнула в  ХІХ–ХХ столітті. І хоча в сучасності 

існує певне неприйняття цього дійства іспанцями, зважаючи на жорстоке 

поводження з тваринами, концепт TAUROMAQIA широко відображений в 

сучасній мовній картині світу у вигляді метафор, образних порівнянь, 

фразеологічних одиниць. 

Наприклад, метафоричний вислів el momento de la verdad (момент 

істини), який часто використовують іспанці в повсякденному житті, походить 

від тієї частини дійства, у якій еспада має одним ударом шпаги убити бика. 

Якщо ж йому це не вдасться, поранений бик може його покалічити або й вбити. 

Інша метафора crecerse en el castigo, що відображає урок, який потрібно 

засвоїти, щоб вижити в скрутний момент, завдячує своїм походженням 

поведінці того ж таки бика. 

Напр.: Como el toro me crezco en el castigo [426, с. 54]. 

У метафорах, що були створені відомими іспанськими письменниками, 

відображається ставлення іспанців до своєї Батьківщини, найбільш важливі 

ціннісно-культурні орієнтири, які формують їхню національну самосвідомість. 

Іспанці говорять, що вони живуть на шкірі бика (piel de toro) та на Піренейській 

арені (ruedo ibérico), називаючи так свою Батьківщину. Метафоричне значення 

лексеми querencia (пряме значення: інстинктивний потяг, якому не можна 

протистояти, і який змушує бика шукати своє місце на арені) робить її 

частиною висловлювань на зразок тих, що знаходимо в творах Мігеля 

Ернандеса: «Una querencia tengo por tu acento...». 
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Алегоричний вислів cortar orejas y salir por la puerta grande [406, с. 23], 

який зустрічаємо в творі К. Абельяра «Право на бика» означає завоювати 

увагу/симпатію представника іншої статі / вийти переможцем. Година, о 

котрій традиційно починається дійство кориди – las cinco de la tarde – 

перетворилася на афоризм завдяки Ф. Г. Лорці. 

Мовні одиниці, що вербалізують когнітивні ознаки кориди і часто 

використовуються іспанцями в переносному значенні, викликають в їхній 

свідомості відповідні ціннісні асоціації з предметами чи явищами, що 

описуються метафорою. Наприклад, дієслова parar, mandar, lidiar, templar, 

cargar la suerte, torear здатні надати позитивного або негативного оцінного 

забарвлення суб’єкту дії. 

Напр.: Se deja torear [406, с. 32]. – Лексема torear у значенні зваблювати, 

визначає наполегливість героїні, що може вважатися позитивною рисою її 

характеру.  

В описі зовнішності або поведінки героїв художніх творів, політиків, 

громадських діячів досить часто зустрічаються анімалістичні метафори, 

пов’язані з биком, частинами його тіла чи характером.  

Напр.: … está buena de pitones [406, с. 52]. 

Досить часто відбувається переосмислення метафор, які вже стали 

загальновживаними, що свідчить про те, наскільки міцні позиції займає 

концепт TAUROMAQIA в національній концептосфері іспанців. Прикладом 

такої вторинної метафори може слугувати вислів ruedo político. 

Напр.: Estas personas pasaron al ruedo político [487]. 

Асоціативні зв’язки концептів TAUROMAQIA і СOCINA відображено в 

метафоричних назвах іспанських блюд: сapote (нарізані тонкими шматками 

помідори і м'ясо), еstocada (засолене м'ясо). Banderillas – це шпажки для 

споживання маслин, шматочків сиру тощо.  

Фразеологізм poner un par de banderillas має значення образити / задіти 

почуття людини. 
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Той факт, що концепт генерує таку велику кількість асоціацій та має 

здатність надавати оцінних конотацій іншим концептам, свідчить про його 

значущість в національній свідомості іспанського народу та його тісний зв’язок 

з його історією і культурою. 

Тож, домінування в свідомості національної цінності, яка відбивається 

національномаркованими концептами, зумовлюється етнічними та 

національними установками, що корелюють з політичними та соціально-

економічними, та опосередковуються ціннісними орієнтаціями іспанського 

народу. 

Цінність і значущість концепту визначаються ще й місцем, яке посідає 

його ім’я в системі мови, яка містить також його етимологічні значення та 

асоціації. Набуваючи символьних рис, воно входить у свідомість через 

знаковий код мови і стає внутрішнім валоративом кожного члена 

лінгвокультурного колективу. Аксіологічна сторона концепту визначається 

єдністю його соціодискурсивної, етнопсихологічної та лінгвокультурної 

складових. 

У суспільстві варто розрізняти офіційно культивовані за допомогою 

різноманітних засобів, які має у своєму розпорядженні державна влада, 

цінності та такі цінності, що функціонують на рівні повсякденної свідомості. 

Оскільки однією із головних характеристик національної культури і культури в 

цілому є її цілісність і неподільність,то можливо припустити наявність 

системних зв’язків між усіма її елементами: експліцитно та імпліцитно, 

офіційно та неофіційно існуючими ідеалами, цінностями та концептами, що їх 

репрезентують. Саме звідси випливає єдність національно-психологічного, 

соціо-дискурсивного та культурно-етнічного компонентів ціннісної складової 

національномаркованих концептів. 

Сукупність знань, асоціацій та образів, які викликаються у свідомості 

людини через її приналежність до певної етно-національної спільноти, стає 

інтеграційною частиною національної психології – колективним підсвідомим 
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чи колективним самосвідомим, а сам концепт перетворюється на ауру 

національного світобачення, яка випромінює духовну енергетику народу. 

Соціо-дискурсивна цінність концепту зумовлюється життєвим досвідом 

людини, у процесі якого накопичуються та взаємопроникають знання, асоціації 

та образи, зумовлені суспільними, політичними, економічними процесами, 

стереотипами поведінки та нормами суспільного життя.  

Культурно-етнічний компонент ціннісної складової національно-

маркованих концептів – це нашарування додаткових асоціацій та образів як 

наслідок сприйняття мовних знаків, їх метафоричному переосмисленню в 

культурі нації  – її традиціях, звичаях, фольклорі, мистецтві тощо. 

Межа між ціннісною та асоціативною складовою концепту є рухомою, і 

точно визначити її неможливо. Це стосується як національномаркованої 

лексики, так і загальновживаних лексем, що репрезентують універсальні 

концепти. М. П. Кочерган за допомогою психолінгвістичного експерименту з 

російськими словами хозяин, свадьба, молоко, солнце, які дають різні 

асоціативні реакції в різних культурах доводить існування національно-

маркованого синкретизму оцінного ставлення до одного й того ж референту. 

Наприклад, слово весілля у туркменів, на відміну від українців і росіян, 

асоціюється не тільки з веселістю, але і з втратою чогось, а молоко викликає у 

них невластиве нам захоплення. Слово сонце теж має різний емоційно-оцінний 

статус: у туркменів воно асоціюється із чим-небудь неприємним (спека, 

спекотно, сховатися, кімната, парк), а у нас – має позитивну оцінку (золоте, 

радість, очі, мама) [99, с. 311]; 

Виходячи з підходу лінгвокультурологічної концептології до аналізу 

національномаркованого концепту, на особливу увагу заслуговує поняття 

«національні цінності», з яким пов’язана необхідність виділення і застосування 

найбільш ефективного методу їх визначення з метою опису та моделювання 

національної концептосфери. 

Категорія оцінки, на основі якої формується цінність, є поняттєвою 

категорією,  оскільки вона включає позитивне та негативне судження людини 
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або соціуму про той чи інший об’єкт реального світу. Водночас оцінка є  також 

і мовною категорією, оскільки вона виражається за допомогою сукупності 

мовних засобів, що характеризуються певною сукупністю семантичних 

характеристик. Категорія оцінка як об’єкт лінгвістичних досліджень тісно 

пов’язана з аксіологією – філософським вченням про цінності, що визначають 

людську діяльність, її напрями, вчинки людини [256, с. 598].  У мовних знаках 

відображаються не лише цінності, але й їхні противаги – антицінності, 

категорії, що характеризуються негативним оцінним ставленням більшості 

представників суспільства. Поняття ціннісного є невід’ємною частиною 

антропологічної парадигми лінгвістичних досліджень, оскільки лише людська 

свідомість, базуючись на досвіді, здатна встановити ціннісні орієнтири, 

провести власну межу між добром і злом. 

Поняття цінність у філософії визначається як позитивна або негативна 

значимість будь-якого об’єкту або суб’єкту (предметно-об’єктні цінності) і 

нормативна, продиктовано оцінна сторона феноменів людської свідомості 

(моральні цінності) [52, с. 21]. 

Проблематиці категорії оцінки, як у функціональному аспекті, так і в 

якості логічної категорії мови, присвячено значну кількість наукових 

досліджень (Н. Д. Арутюнова, О. Л. Бессонова, А. А. Бурячок, О. М. Вольф, 

В. Г. Гак, С. В. Дорда, А. А. Івін, Б. О. Коваленко, Т. А. Космеда, 

Л. М’яснянкіна, Н. В. Падич, Т. В. Пісанова, Г. М. Сагач, К. С. Серажим, 

В. П. Синячкін, Р. М. Хеар та інші). Проте, не існувало спроб проаналізувати 

закономірності розвитку оцінної картини світу, описати динамічні процеси, що 

відбуваються в межах окремої національної оцінної картини світу. В іспанській 

мові досліджувалися лише мовні засобі оцінки на синхронному зрізі [134], 

залишаючи діахронію поза увагою. Важливість дослідження оцінних номінацій 

у діахронії та синхронії полягає у необхідності визначення особливостей 

іспанської мовної свідомості,  специфіки національного світосприйняття, що 

виражаються за посередництвом  аксіологічної шкали оцінних значень, шляхом 

визначення динаміки їх формування та сприйняття представниками нації.  
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Оскільки цінності визначають особливості культури та ідеології, 

моделювання національної концептосфери потребує визначення ціннісних 

пріоритетів нації задля чіткого розуміння того, як її представники сприймають 

себе та оточуючий світ. Універсальні та національно-специфічні особливості 

такого сприйняття переважно відображаються в лексико-фразеологічному  

фонді іспанської мови та пареміях. 

Репрезентуючи концепти свідомості, мовні одиниці  є засобом доступу до 

оцінної складової національномаркованих концептів. Національні 

концептосфери, містячи у собі субконцептосфери, пов’язані асоціативними 

зв’язками [92, с. 4], характеризується набором ядерних елементів з яскравим 

оцінним забарвленням, яке відображається на усій структурі певного рівня. 

Ядром кожної з субконцептосфер є національномарковані концепти, сукупність 

яких і формують ядро національної самосвідомості, організовуючи національну 

ціннісну картину світу, що формує найвагоміший елемент національної мовної 

картини світу. Оскільки акцентування ціннісного елементу є характерним для 

національномаркованого концепту, то національна ціннісна картина світу є 

структурованою сукупністю концептів, які відображають національну 

самосвідомість і мають мовне вираження. 

У ціннісній картині світу відображаються самі суттєві для даної культури 

смисли – ціннісні домінанти, сукупність яких утворює ціннісну модель світу і 

зумовлює певний тип культури, який підтримується, розвивається та 

зберігається за допомогою мови [77, с. 77]. 

Отже, своєрідність національної концептосфери зумовлюється набором її 

ціннісних домінант, особливостями її структури та зв’язків, яка виявляється 

методикою аналізу фактів мовної об’єктивізації національномаркованих 

концептів. 

У пошуках найбільш релевантних способів вираження культури в мові, 

А. Вежбицька запропонувала три принципи, що пов’язують мову і культуру – 

культурну розробленість, частотність та принцип ключових слів. 
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Додавши до дихотомії «мова-культура» свідомість як проміжну ланку, що 

їх об’єднує, ми зосереджуємося на вивченні специфіки національної 

концептосфери. Як і будь-яка концептосфера, національна концептосфера має 

своє ядро. Тож, виникає питання про те, яким чином можна виокремити 

ключові національномарковані концепти, що становлять ядро національної 

концептосфери, виділяючи їх із великої кількості інших складових. Якщо 

складові національної концептосфери, що мають вагоме комунікативне 

навантаження, можна виділити за допомогою аналізу частотності використання 

лексем носіями мови в досліджуваний історичний період, то для виділення 

найбільш релевантних мовних одиниць, що відображають найвпливовіші 

концепти національної концептосфери, можна скористатися принципом 

«ключових слів», що базується на їх важливості в культурі, яка виявляється в 

яскравих оцінних значеннях концептів, репрезентованих ними. Дж. Пальмер, 

вивчаючи мову банту, дійшов висновку, що значна кількість іменників цієї 

мови виражає ключові поняттєві цінності культурного характеру, що з’явилися 

як результат життєвого досвіду мовців [374, с. 165]. 

А. Вежбицька визначає «ключові слова культури» як лексеми, що 

відображають особливо важливі для певної культури концепти. Так, вона 

зробила спробу довести, що ключовими словами російської культури  є лексеми 

судьба, душа і тоска. На її думку саме ці слова дають неоціненне уявлення про 

культуру цього народу [34, с. 153]. 

Ціннісні орієнтири, виражені у мовній картині світу мовними одиницями, 

визначають концептуальні домінанти культури – вербалізовані смисли 

середовища побутування етносу, його життєвого світу [162, с. 149]. Набір 

концептуальних домінант, які репрезентують ключові ціннісні орієнтири 

американської етнокультури реалізуються наступними складовими 

американської аксіологічної системи: буттєві концепти (land, ranch, farm, 

constitution, americanness), концепти-реалії (cowboy, chaparejos), абстрактні 

концепти (democracy, diversity, privacy, freedom), специфічні прототипи на базі 

універсальних концептів (work, job) [30, с. 7] тощо.  
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Сукупність лексичних одиниць, що репрезентують такі раціональні 

концепти, як Lebensdrang, Ernsthaftigkeit, Unrune, Beharrlichkeit, Energie, 

Streben, Prinzipien, Ordnung, Organisation, Fleiβ, Genauigkeit, Allzuirdisches, 

утворює ядро національної концептосфери німецької культури. 

Для визначення лексем, які репрезентують домінантні концепти 

іспанської національної свідомості у мовній картині світу не існує жодного 

чіткого алгоритму. Для їхнього визначення необхідно виявити місце, 

частотність використання та ціннісні конотації лексем в конкретній 

національній культурі, довести, що вони мають особливе значення для 

представників певного народу, характеризують їхнє сприйняття і розуміння 

дійсності, зумовлюють їхню поведінку. 

Зважаючи на значну кількість лінгвокультурологічних досліджень, 

можливо стверджувати, що концепти, якими вчені характеризують 

представників різних етнокультурних спільнот, репрезентуються ключовими 

мовними одиницями відповідної культури. Такі лексеми визначаються на 

основі поєднання кількох параметрів: 

1) частотність використання слова, про яке йдеться, з метою встановлення 

факту його загального, а не периферійного використання; 

2) встановлення семантичних сфер використання даного слова 

(наприклад, моральна, емоційна, політична, побутова, мистецька тощо): чим 

ширшими є сфери використання, тим важливішого значення набуває концепт у 

народній свідомості; 

3) визначення частотності використання даного слова у фразеологічному 

фонді мови, афоризмах, назвах книг, пісень, установ тощо. 

Оскільки національномарковані концепти є культурно обумовленими 

ментальними утвореннями, які мають безпосереднє відношення до цінностей та 

ідеалів суспільства [35, с. 264], їхні лексеми-репрезентанти часто поєднуються 

з оцінними епітетами, а у текстах та дискурсі самі надають їм оцінного 

значення. Якщо HONOR визначається як іспанський національний концепт, що 

має позитивне оцінне значення із яскравим національним забарвленням, то 
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людина, що характеризується в тексті як hombre honorable або hombre de honor 

викликає до себе симпатію та повагу. Натомість hombre deshonrado 

засуджується і зневажається, оскільки така людина, на думку іспанців, не лише 

нездатна на шляхетні вчинки, але й не заслуговує належати до кола іспанських 

кабальєро. 

Напр.: Con que como se vió desamparado de su jefe y deshonrado se ausentó 

de acá y no ha parecido más [490, с. 154]. 

Для верифікації лінгвістичних теорій мають використовуватися 

об’єктивні критерії аналізу культурноспецифічних мовних категорій, що 

відображають особливості мовної свідомості певного народу. Такими 

об’єктивними критеріями вибірки слів-репрезентантів національно-

маркованих концептів можуть, на думку української дослідниці 

І. Голубовської, слугувати наступні принципи: культурна розробленість,  

частотність використання, словотвірна розробленості, поширеність  

фразеологічних одиниць, аксіологічна маркованість, фокусність для 

духовності народу [46, с. 102]. Дослідниця вважає, що вибір «ключових слів» 

має підтверджуватися результатами когнітивного аналізу, який і дає змогу 

досліднику претендувати на суто науковий, а не інтуїтивний підхід до 

їхнього вибору. 

Таким чином, ключові слова і становитимуть ті прототипні 

(центральні) категорії, навколо яких об’єднуються периферійні, оскільки 

саме прототипні категорії конденсують колективне підсвідоме. 

Отже, національномарковані концепти є саме тими ключовими 

центральними осередками, навколо яких організовуються великі шари 

національної культури, що відбивається у мовній картині світу частотністю 

використання лексем-репрезентантів національномаркованих концептів, 

розгалуженістю їхніх найменувань та повторюваністю в емоційній, етичній 

мовній сферах, поширеністю в фразеологічній системі мови, використанням 

у різних сферах духовного життя народу: музиці, театрі, кіномотографії, 

літературі, живописі тощо. На думку A. Вежбицької, завдання аналізу 
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культурноспецифічної лексики полягає в отриманні результату, який 

свідчитиме про суттєвість і нетривіальність даної культури [34, с. 264]. Якщо 

вибір домінантних концептів зроблено з похибкою, їх аналіз не дозволить 

з’ясувати особливості культури, світовідчуття та світобачення відповідної 

нації. 

Ми вважаємо, що вибір слів, що об’єктивують національномарковані 

концепти, має диктуватися самим матеріалом дослідження, як мовним, так і 

позамовним. Перш за все, він визначається частотністю використання слів-

репрезентантів концептів у певний історичний період. Важливу роль відіграє 

різноманітність відображуваних мовою когнітивних ознак концепту, 

розгалуженість його асоціативних і метафоричних зв’язків, наявність у мові 

вільних та стійких словосполучень, фразеологізмів, паремій, текстових масивів, 

що відображують даний концепт. 

Окрім того, верифікація того факту, що обране слово є одним із ключових 

слів культури, має проводитися із врахуванням етнопсихологічних та 

соціально-історичних досліджень, адже ключові концепти культури, 

репрезентовані в мові ключовими словами, обов’язково залишають яскравий 

відбиток у національній психології та історії, закарбованими в національному 

менталітеті, стереотипах, звичаях, економіко-політичних процесах, наукових 

течіях, віруваннях та ідеях. Таким чином, ключові слова культури не є 

обраними випадково, вони не є ізольованими лексемами. Їхній вибір зумовлено 

історичними та мовно-комунікативними чинниками. Вони є ядром, навколо 

якого організовані сфери національної культури. 

Детально вивчаючи ключові концепти, можна визначити загальні 

принципи організації та розвитку національної культури, оскільки вони 

охоплюють значні проміжки концептосфери народу – так звані 

субконцептосфери – і здатні пояснити значну кількість явищ, подій, настроїв 

відповідного народу. 

А. Вежбицька порівнює ключові слова культури із вільними кінцями, які 

вдається віднайти у спутаному клубку і, потягнувши за них, розплутати цілий 
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спутаний клубок установок, ціннісних сподівань, втілених не лише у словах, 

але й у розповсюджених словосполученнях, фразеологізмах, граматичних 

конструкціях, приказках тощо [34, с. 15]. Розплутуючи клубок, ми отримуємо 

можливість створення номінативного поля національномаркованих концептів, і 

можливість, інтерпретуючи його, описати найбільш значущі частини 

національної концептосфери, серцевину цілого комплексу культурних 

цінностей і установок, що зумовлюють мислення та діяльність народу в межах 

культурно обумовлених сценаріїв. 

Лінгвістична класифікація ціннісних домінант концептосфери може 

будуватися на принципах семантичної спаяності тематичної групи слів, що 

вербалізують концепт, деталізації найменування, ступеня репрезентованості 

даного концепту фразеологізмами, частотністю використання лексем-

репрезентантів концепту в текстах різних функціональних стилів, частотністю 

поєднання цих лексем із оцінною лексикою, адже саме оцінна складова 

концепту детермінує специфіку концепту як елемента національної 

концептосфери. 

Характеристики національної самосвідомості, вербалізовані ключовими 

словами іспанської культури, закріплено мовним матеріалом – лексичним та 

фразеологічним фондом мови, – завдяки яким Іспанія у багатьох європейців 

асоціюється з сонцем, пристрасним (вогняним) фламенко і коридою, сієстою та 

смарагдовими виноградниками, вогнищами інквізиції, нестримними 

веселощами фієст, шедеврами Веласкеса, Гойї, Пікассо, Далі, каравелами 

Колумба, з вічними образами Кармен, дон Кіхота і Дон Жуана, нероздільним 

поєднанням різноманітності й відмінностей єдиного імперіалістично-

демократичного Королівства Іспанії. 
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2.1.3. Щільність асоціативного поля національномаркованих 

концептів 

Асоціативне поле національномаркованих концептів становить їх 

онтологічний базис – основу їхнього буття й функціонування в суспільстві. 

Високий ступінь його щільності, що виявляється шляхом встановлення 

асоціативних зв’язків між мовними одиницями в тексті та їх кількісному 

порівнянні з полями інших концептів, свідчить про домінантність концепту як 

складової аксіологічної системи в національній концептосфері. Обсяг 

асоціативної мережі концепту визначається апелятивною здатністю мовних 

одиниць, які вербалізують відповідний концепт в мовній картині світу.    

Апелювати до різних сфер життєдіяльності іспанського суспільства 

мають здатність ті мовні одиниці, які вербалізують національномаркований 

концепт на різних ієрархічних рівнях, тобто асоціативна мережа концепту не є 

залежною від ступеня його абстрактності.  

Наприклад, у межах категорії animal іспанці частіше за все називають 

gato, caballo i toro, оскільки це ті тварини, що найчастіше зустрічаються як у 

побутовому просторі, так і в суспільно-історичному укладі життя нації. 

Лексема gato в мовній картині світу Іспанії актуалізує національномаркований 

концепт AVENTURISMO, оскільки риса, якою іспанці наділили кота – хитрість, 

– є властивістю вдачі авантюрних іспанців, які шукають легкої наживи, 

уникаючи важкої праці. Авантюризм, у свою чергу, є властивим як шляхетним 

caballero, так і простолюдинам pícaro. 

Лексема caballo слугує входом до асоціативних полів таких концептів, як 

CABALLERÍA, HONOR, AVENTURISMO, CONQUISTA та інших. Шляхетний 

іспанський hidalgo, верхи на коні, шукав пригод, прагнучи прислужитися своїй 

Батьківщині, здійснити героїчні подвиги та увінчати себе славою. Вроджена 

честь не давала йому змоги відступити, а авантюрна вдача гнала до все нових 

незвіданих земель у пошуках пригод. 
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Напр.: Gustaba perderse por antiquísimas selvas, o montar a caballo vestido 

de sus lucientes arneses para correr en busca de extraordinarias empresas [526, 

с. 17]. 

Тісне переплетіння асоціативних полів наведених вище національно-

маркованих концептів свідчить про високу щільність їхніх асоціативних полів у 

межах національної концептосфери, а також про їхнє накладання одне на одне, 

тим самим модифікуючи національну ментальність та визначаючи її специфіку. 

Завдяки обсягу та щільності асоціативних полів національномаркованих 

концептів мовні одиниці, що їх вербалізують, мають здатність апелювати не 

лише до сучасного стану концептів, але і актуалізувати конотативні відтінки, 

які вони мали, репрезентуючи когнітивні ознаки концептів попередніх епох. 

Такі відтінки значення поліапелятивної лексики легко сприймаються й 

розуміються сучасниками, оскільки залишаються частиною актуального 

значення [355, с. 53]. Ось чому лексема conquista здатна відкрити вхід до 

концептів, що були актуальними в різні історичні епохи: ARABIZACIÓN 

(завоювання арабами Піренейського півострова та панування на ньому), 

MONARQUÍA ESPAÑOLA (відвоювання територій від маврів та створення 

могутньої імперії), DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA LATINA (відкриття та 

завоювання Латинської Америки), DOMINIO (створення могутньої 

колоніальної держави та розгром непереможної Армади, яка панувала на морі), 

CRÍSIS ECONÓMICA (участь у військових союзах, які привели до економічного 

занепаду королівства). 

Коріння демократичних зрушень, котрі відбулися в Іспанії в третій 

половині ХХ століття лежить в глибокоісторичному принципі національного 

духу іспанців, котрий вербалізується лексемою igualismo, й полягає в 

сприйнятті іспанцями один одного як рівних, незалежно від соціального 

статусу чи багатства. Вербалізатори цієї категорії здатні апелювати до 

національномаркованих концептів HONRA, LIBERTAD, DEMOCRACIA, 

CORRIDA, оскільки в інтерпретаційному полі усіх цих концептів наявні 

категоріальні ознаки, що визначають людину як творця власної долі, де повага 
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до неї в суспільстві, її свобода мислення, її права, її статус чи процвітання 

залежать від її власних здібностей та намагання їх реалізувати.  

Напр.: En la torería actual, el mayor número de alias tiene como referencia 

los lugares de procedencia o nacimiento de los toreros. El Palestino, primer torero 

árabe, que lleva varios años intentando triunfar como novillero en España [553, 

с. 86]. – Концептуальні ознаки араб-тореро, тореро в Іспанії, тріумфує 

інтерпретують сучасний концепт CORRIDA як такий, що виходить за межі суто 

традиційного, осучаснюється глобалізацією іспанського світогляду та 

демократизацією суспільно-політичних принципів життя. 

Комунікативний контекст, у якому вербалізується національно-

маркований концепт, здатний розширювати його асоціативну мережу, 

поєднуючи між собою різноманітні складові: від історико-культурних та 

просторово-ситуативних до прагматично зумовлених та лінгвоконтекстуальних. 

Так, лексема-вербалізатор універсального емоційного концепту AMOR 

може слугувати входом до таких іспанських національномаркованих концептів, 

як DIVOCIÓN, CABALLERÍA, FLAMENCO, ESPAÑA. Це пов’язано з тим, що 

концептуальними ознаками концепту DIVOCIÓN є любов до Бога, посвята себе 

кому-небудь. Ядерними категоріями концепту CABALLERÍA є любов до 

Батьківщини та служіння прекрасній дамі. Любов у складі концепту 

FLAMENCO вербалізується лексемою pasión, інтерпретуючись як 

життєлюбність, жага, пристрасть, У межах концепту ESPAÑA любов є 

прагненням до покращення суспільного устрою, бажання оновлення і 

покращення життя, протистояння незгодам; туга за рідною домівкою, 

боротьба за збереження етнокультур, милування рідними пейзажами, 

розвиток національної культури тощо.  

Напр.: En la mayor parte de la historia de España ha sido una oligarquía 

dominante, … la que se ha impuesto al pueblo, muchas veces por la fuerza, frenando 

o impidiendo los movimientos transformadores y liberadores. De hecho, en los 

periodos democráticos el pueblo español ha optado … por partidos políticos que 

proponían cambios profundos [486]. 
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Отже, асоціативна складова концептів є основою для їх подальшої 

уніфікації або диверсикації в межах національної концептосфери  завдяки 

логіко-мисленнєвим операціям та інтерпретаційним полям, розвиток яких 

фіксується мовною картиною світу та відображається в літературі, мистецтві, 

музиці, науці тощо. Щільність асоціативної складової національномаркованих 

концептів свідчить про їхнє домінування в усіх сферах суспільного життя нації, 

а накладання асоціативних полів одних національномаркованих концептів на 

інші змінює національну концептосферу, формуючи менталітет нації.  

 

2.1.4. Перетворення концепту з універсального на національно-

специфічний в межах його інтерпретаційного поля 

Зародження національної специфіки концепту починається тоді, коли він 

з релігійно-католицького або ідейно-державницького типу свідомості 

спускається до повсякденно-побутового рівня. І саме тут, змінюючи 

філософську, сакральну, державницьку інтерпретацію на повсякденно-

побутову, концепт занурюється в ту історичну пам'ять народу, цінності якої 

визначаються філософською категорією необхідності.  

Існуючи на рівні тієї свідомості, котра насаджується суспільству «згори» 

– державою чи церквою, – концепт відображає лише універсальні напрями 

відповідного типу політики чи владної верстви населення і може 

культивуватися керівниками будь-якої нації. Та коли таким концепт потрапляє 

в повсякденно-побутову сферу життя конкретного суспільства завдяки 

життєвій необхідності його використання представниками цієї нації, він 

набуває специфічних рис і відтінків, властивих світобаченню цього народу, 

оскільки його аксіологічна складова й асоціативне поле змішуються з полями 

інших національномаркованих концептів, впливові яких він піддається. 

Відбувається просякнення універсального концепту особливим національним 

духом в процесі його актуалізації.  

Національну специфіку концепту можна вивчати шляхом дослідження 

його інтерпретаційного поля, яке визначає гносеологічний аспект розвитку 
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ментальної одиниці – визначити, як вона сприймаються та інтерпретуються 

колективною свідомістю відповідної нації. Зміни, що з’являються в 

інтерпретаційному полі концепту з часом, свідчать про його розвиток. 

Особливості ж інтерпретаційного поля концепту в конкретний історичний 

момент дають можливість з’ясувати його національну забарвленість. 

Інтерпретаційне поле концепту – це поле, що відображає розуміння 

національномаркованих концептів представниками нації, їхнє ставлення до 

його інформаційно-ціннісного змісту, оцінку, яка формується завдяки набору 

когнітивних ознак концепту й перетворюється на певним тип знання, підданий 

логіко-мисленнєвим та пізнавально-оцінним операціям свідомості.  

Й. А. Стернін визначає інтерпретаційне поле як низку когнітивних ознак, 

які певним чином інтерпретують образ та поняттєвий зміст концепту в ході 

його практичного осмислення людиною. Це ніби додаткові роздуми народу над 

змістом концепту [239, с. 330]. 

Інтерпретаційне поле концепту складається з оцінної, поняттєвої, 

утилітарної, регулятивної зон, які визначаються внутрішньою смисловою 

єдністю та об’єднують когнітивні ознаки, близькі за своїм змістом.  

Оцінна зона інтерпретаційного поля концепту репрезентує його 

аксіологічну оцінку суспільством. Наприклад, іспанський macho, походячи від 

іспанського hidalgo та увібравши риси іспанських конкістадорів та індійців, 

іспанським народом характеризується когнітивними ознаками, вербалізованими 

прикметниками arrogante, jactancioso, honesto, atractivo, valiente [407; 458; 460; 

462; 477; 566]. На відміну від більшості європейських культур інтерпретаційне 

поле іспанського концепту MACHISMO наповнене ознаками з негативною 

конотацією: agresivo, prevalente, violente, desprecioamujeres, dominación, 

desiqualidad [458; 460; 462; 477; 569] . 

Поняттєва зона концепту MACHISMO з когнітивними ознаками, 

набутими завдяки досвіду та взаємодії з об’єктами, що відображаються 

концептом, представлена категоріями varón, amante, socio, deseo, relación, 

mujer, hijo [460; 462; 477; 569].  
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Утилітарна зона характеризує прагматичне ставлення до денотату 

концепту, а також знання про можливості взаємодії з ним з метою реалізації 

прагматичних намірів. Це знання про те, як можна використати денотат для 

досягнення поставленої мети, які наслідки це може мати: об’єкт, що 

репрезентується концептом macho, зваблює, зачаровує, зневажає, може 

образити, може захистити, ненадійний в стосунках з жінками, намагається 

домінувати. Утилітарна зона відрізняється від поняттєвої тим, що об’єктивні 

ознаки й властивості денотату концепту осмислюються національною 

свідомістю: tiene muchos hijos de diferentes mujeres (енциклопедична зона) → 

поганий чоловік (утилітарна зона). 

Регулятивна зона інтерпретаційного поля визначає, як варто і як не варто 

поводитися з денотатом концепту, тобто вона визначає можливі типи 

поводження з денотатом концепту на основі наявних знань та зроблених 

логічних висновків про нього: можна спілкуватися, ходити на побачення, 

просити про допомогу; не варто мати серйозні стосунки, народжувати дітей, 

зверхньо ставитися. 

Соціально-культурна зона інтерпретаційного поля відображає зв’язок 

концепту зі звичаями народу, його традиціями, культурою. Саме тут найбільш 

яскраво відображається спосіб осмислення національномаркованого концепту 

представниками відповідного суспільства, оскільки задіяно історично-

культурну пам'ять народу – унікальний контекст поєднання територіально-

кліматичних, геополітичних, побутових, емоційно-перцептивних, ментальних 

особливостей народу та його життєвого досвіду, що фіксується складовими 

національної концептосфери й за допомогою мовних одиниць відображається в 

писемних творах шляхом розвитку інтерпретаційного поля національно-

маркованого концепту. Так, через загострення боротьби за рівноправність в 

Іспанії та надзвичайно широкий розвиток феміністичних течій, що пов’язано з 

особливим статусом жінки, позбавленої будь-яких соціальних прав та 

можливостей протягом багатьох століть, навіть лексема machoмайже не 

використовується в сьогоденні. Її вживають лише тоді, коли йдеться про права 
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тієї чи іншої статі й, переважно, з негативним або зневажливим ставленням. 

Вигуки з цією лексемою виражають негативне ставлення до ситуації, яка 

склалася. 

Напр.: – Tendremos el examen mañana a las nueve. 

– ¡Jo((d)er), macho! No podré estudiar. (Дідько! Я не зможу 

підготуватися) [574, с. 3]. 

Пареміологічна зона інтерпретаційного поля концепту відображає 

уявлення народу про денотат концепту, закріплений у прислів’ях, приказках та 

афоризмах, котрі є згустком національно-специфічних уявлень. Наприклад, 

приказка Dos bueyes machos no vienen una misma cueva актуалізує такі 

концептуальні ознаки, як нетерпимість до суперників, незговірливість, 

відсутність дипломатичності. 

Вислів el macho cabrío передає зневажливе ставлення до чоловіків, які 

характеризуються зверхністю, відсутністю галантного поводженням з жінками, 

ненадійністю та егоїзмом. 

Напр.: Pero cualquiera fuera esa primera historia, no pudo evitar el pensar 

que algo malo debió pasarle a ese macho cabrío. – Чоловік з авантюрною вдачею, 

що зверхністю своєї поведінки викликає негативне ставлення до себе, неминуче 

має потрапити в неприємності. 

Una mentira sobresale de mi cara como los bigotes de un macho cabrío. – 

Зверхній чоловік у іспанському світогляді наділений великими вусами, яких 

ніколи не змогла б мати жінка. У цьому прикладі великі вуса інтерпретуються 

як «велика кількість брехні». 

Отже, універсальний концепт, потрапляючи в інтерпретаційне поле 

суспільно-побутового рівня свідомості народу завдяки філософській категорії 

необхідності, набуває специфічної національної маркованості, про що свідчать 

його когнітивні ознаки оцінної, утилітарної, соціокультурної та пареміологічної 

зон інтерпретаційного поля. 
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2.2. Методи дослідження ґенези мовної картини світу 

Основою методологічної бази дослідження ґенези мовної картини світу є 

поєднання методів діахронної семантики із методами когнітивної лінгвістики, 

когнітивної лінгвокультурології, психології, соціології та історії. Проте 

методологічні установки мають різне обґрунтування та різний вияв, що 

диференціює позиції різних авторів під час розгляду та інтерпретації 

досліджуваних явищ. У зв’язку з цим, ми вважаємо за необхідне викласти свої 

вихідні теоретичні положення, яких ми дотримуємося для вирішення 

поставлених питань.  

Мовна картина світу, як ми зауважували вище, не є статичною. Оскільки 

вона відображає національну концептосферу народу, складові якої 

характеризуються мінливістю та здатністю змінюватися й розвиватися, мовна 

картина змушена на них реагувати. Адже необхідність актуалізації певного 

фрагменту, що існує в свідомості, викликає комунікативну необхідність його 

мовленнєвої реалізації. Завдяки збереженню принципів відображення 

фрагментів концептуальної картини світу мовна картина світу зберігає свою 

цілісність у історичному плані, адже вони є тими системними параметрами, 

завдяки яким узгоджуються і функціонують усі її компоненти.  

Методи історичного мовознавства, зокрема зіставний / порівняльний та 

еволюційний / історичний, дозволяють з’ясувати, які саме зміни відбулися в 

межах семантичного поля мовних одиниць протягом певного проміжку часу.  

Вони спрямовані на встановлення закономірностей та відповідностей мовного 

відображення у відповідну епоху, а не на визначення певних форм у 

конкретний момент.  

Зважаючи на об’єкт дослідження, ці методи застосовуються не до різних 

мов, а до мовного матеріалу, що вербалізує національномарковані концепти 

протягом історичного періоду існування іспанської нації. Завдяки сукупності 

процедур зіставлення та історичного порівняння можливо реконструювати 

попередні стани мовної одиниці, з’ясувати еволюційні зміни в межах її 

семантичного поля та закономірності його еволюційних змін. 
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Закономірності змін, які встановлюються в процесі порівняння мовних 

структур, що вербалізують різні концепти однієї концептуальної системи, 

відкривають можливість для встановлення архетипів відповідних ментальних 

одиниць, ядерні елементи яких слугують стабілізуючими матрицями розвитку 

системи. Оскільки мовні одиниці змінюються завдяки внутрішнім та зовнішнім 

чинникам, їх вплив є подібним на усі фрагменти мовної картини світу в певний 

часовий проміжок. 

До зовнішніх причин еволюційних змін мовної картини світу відносяться 

розвиток духовної та матеріальної культури, суспільно-політичні події, науко-

технічний прогрес, зміни світогляду, пов’язані з появою внутрішніх протиріч у 

суспільстві або впливом інших, часто сусідніх за територіальним розміщенням, 

світоглядних установок. 

До внутрішніх причин змін мовної картини світу відносяться різноманітні 

суперечності, що виникають у межах системи. Так, необхідність актуалізації 

відсутнього у мовній картині світу фрагменту концептуальної картини світу 

призводить до антиноми плану вираження (позначувального) і змістового плану 

(позначуваного), провокуючи систему до пошуку способу його мовного 

вираження. Суперечності між мовною системою і нормою завдяки 

комунікативному процесу приводять до появи похідних слів, оказіоналізмів, 

які, вступаючи у зв’язки з іншими структурами можуть продукувати нові 

смисли. 

Мовна картина світу розширюється завдяки протиставленню 

експресивної та інформаційної функції мови, коли у процесі комунікації 

створюються синонімічні одиниці чи структури, які передають інформаційний 

зміст повідомлення з більшим ступенем експресії: cara – rostro – fisionomía – 

jeta. 

Антиномія співрозмовників також призводить до фрагментарності мовної 

картини світу зважаючи на те, що мовець намагається спростити мовлення і 

зробити цей процес коротшим, щоб прикладати менше зусиль, тоді як слухач 

потребує розгорнутого і якомога ширшого вираження смислів для точнішого 
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його розуміння. Така суперечність призводить до появи у мовній картині світу 

різних способів репрезентації одного й того ж фрагменту національної 

концептосфери. 

Звужена або розширена мовна репрезентація концепту в мовній картині 

світу може також спричинятися суперечністю між мовним кодом, об’єм якого 

неможливо збільшувати до безкінечності, оскільки людська пам'ять не здатна 

буде його вмістити, та  текстовою експлікацією, у якій мовець  застосовує 

принцип економії мовленнєвих зусиль, коротким повідомленням виражаючи 

значний змістовний обсяг. Наприклад, фраза No te sientes en el borde!  (Не сиди 

на краю!) включає в себе значну кількість комунікативних смислів, зрозумілих 

співрозмовнику: 1) скеля може обвалитися; 2) ти можеш травмуватися; 3) ти 

занадто важкий, щоб там сидіти. 

 Окрім того, зміни мовленнєвого вираження концептів впливають на 

спосіб когнітивної інтерпретації їх людською свідомістю. Це зумовлює 

необхідність застосування методів когнітивної лінгвістики до інтерпретації 

семантичного матеріалу, отриманого завдяки порівняльно-історичному аналізу 

мовного матеріалу. Залучення можливих способів рефлексії концептів у 

свідомості та розуміння особливостей логіко-мисленнєвих процесів носіїв мови 

дозволяє глибше зрозуміти й точніше пояснити чуттєво-смислове та культурно-

ціннісне наповнення ментальних одиниць, відображених мовною картиною 

світу.      

Залучення методів соціологічного аналізу дозволяє віднайти у мовній 

картині світу специфічно ціннісні вектори розвитку національної свідомості, на 

яких, власне, і базується національна мовна картина світу певного часового 

відрізку. Соціологічні опитування та спостереження дозволяють визначити 

домінантні цінності та вподобання народу, які формують оцінне наповнення 

мовленнєвих повідомлень та визначають успішність комунікативної діяльності. 

У мовній картині світу цінності відображено аксіологічними мовними 

одиницями, асоціативно-образними структурами та синтагматичними 
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одиницями, здатними виражати приховані смисли, зрозумілі співрозмовникам, 

що є носіями спільної концептуальної системи. 

Наприклад, аксіологемами мовної картини світу Іспанії кінця ХХ століття 

є democracia, libertad, diversidad, tolerancia, pluralidad. Ці ж самі ціннісні 

смисли можливо передати такими реченнями, як: Puedes hacerlo que quieras. 

Puedes creer en cualquier cosa. Puedes pasar tu tiempo con tus amigos aunque 

pertenecen a otra confesión.   

Асоціативно-образні формування в мовній картині світу часто є 

наслідком актуалізації символів певної епохи. Зокрема, іспанська Corona, хоч і 

відображає актуальну для сьогодення реалію національного життя, символізує 

могутність Іспанської монархії XVI–XVII століття, колишня велич якої 

підтримує в іспанцях національну гордість. Цей символічний образ у сучасній 

мовній картині світу підтримується завдяки переорієнтації монархії в 

демократичну площину розвитку суспільства, про що свідчить прагматичне 

наповнення королівського дискурсу.  

Еволюційний розвиток мовної картини світу забезпечується відносною 

стабільністю ядер національномаркованих концептів, що тримається на 

архетипному наборі базових категорій та мінливістю тих складових, які входять 

до нього з плином часу. Людські знання, досить стабільно репрезентовані в 

мовній картині світу певної епохи, мають здатність розширюватися або 

заміщуватися новими відкриттями. На їх відображенням мовленнєвими 

структурами впливає суб’єктивний досвід, завдяки якому її фрагменти 

перегруповуються, створюючи нові смисли, що репрезентують зміни в 

людських уявленнях про світ. 

Семантичне значення лексем-репрезентантів здатне зберігати в собі усі 

попередні значення та за потреби відновлювати їх. Таким чином, механізми 

пам’яті є запорукою динамічності систем, як концептуальної, так і мовної. 

У мовній картині світу Іспанії різних історичних періодів знаходимо 

безліч прикладів, у яких відображаються концепти, вагомі в минулому і 

знецінені або забуті з плином часу. Вони по-новому актуалізують старі цінності 
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чи потреби, часом до невпізнанності змінюючи своє мовленнєве і, навіть, свій 

концептуальний вміст, якщо брати до уваги базові концепти, що 

вербалізуються конкретними іменниками. Проте, на більш високому 

концептуальному рівні, мисленнєві одиниці репрезентуються абстрактною 

лексикою, і можливо прослідкувати тісний зв'язок між минулими потребами 

суспільства і наступними. Наприклад, тяжіння іспанського суспільства до 

наслідування ідеалів у XVI–XVII століттях яскраво репрезентується концептом, 

що виражається абстрактним іменником fe (віра), який у мовній картині світу 

на базовому рівні широко репрезентується іменниками Dios, Santa Virgen, 

iglesia, sacerdote, devil [420; 422; 439]. Асоціативні зв’язки пов’язують їх із 

іменниками вищого абстрактного рівня paraiso, amor, pecado, bendición, 

salvación [458; 460]. 

XIX століття, знаменуючи епоху розвитку просвітництва та відродження 

іспанської культури Срібного віку, своїми ідеалами обирає simbolismo, 

irracionalidad, filosofía, teatralidad, juegos con tiempo. Проте, репрезентуються 

вони в мовній картині світу все тими ж самим лексемами fe, vida, estado del 

alma [458; 460], що свідчить про перевтілення концептуальних прототипів. 

У XX столітті анархічні вірування приходять на зміну релігійним, але 

потреба в ідеалах, на які можна рівнятися, не зникає. Замість вірних і керованих 

божою десницею лицарів-ідальго, відважних конкістадорів з їхнім потягом до 

пригод, сміливих тореадорів, просвітлених філософів-мислителів, ідеалами 

стають спритні і вольові футболісти, автогонщики, креативні актори й 

талановиті співаки. Концепт FE, що репрезентує необхідність існування ідеалів 

у національній свідомості іспанців, у мовній картині світу ХХ століття іноді 

втілюється тими ж мовними засобами, що і в попередні епохи. Так, видатні 

футболісти характеризуються засобами масової інформації лексемами dios, 

poderoso, no superado [405; 550]. Бої на політичній арені порівнюються з 

коридою: debates políticos como espectáculos taurinos, políticos como toros [462; 

487]. Мистецтво із неприродних канонічних форм зображення святих розквітає 

в близьких до оригіналу портретах Д. Веласкеса в Добу Золотого віку і знову 
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перетворюється на штучні геометричні форми кубізму П. Пікасо і творчості 

С. Далі, що є семіотичними кодами культури. 

Аналізуючи здобутки архітектури, іспанські критики характеризують 

початок ХХ століття як desierto, tierra árida [487], актуалізуючи концепт 

desarollo зі специфічним іспанським національномаркованих значенням 

стрімких злетів і падінь у розвитку свого суспільства.   

Тож, Н. В. Клягін справедливо наголошує, що розвиток мови найбільш 

яскраво відображає відмінності початкового та сьогоденного стану об’єкта чи 

явища, відображеного вторинними системами по відношенню до національної 

концептосфери [83, c. 43]. 

Динамічні процеси, що відбуваються в межах національної 

концептосфери, – це її еволюція (зміна), розвиток і удосконалення. На думку 

Ю. В. Рождєственського, динаміку розвитку мови, яка є відображенням 

розвитку концептів, можна поділити на три процеси: 

1) зміна фонетичної (графічної) форми та змістовного наповнення мовних 

одиниць без зміни їхньої кількості та без ускладнення зв’язків між ними; 

2) розвиток – зміна кількості мовних одиниць та ускладнення зв’язків між 

ними; 

3) удосконалення – динамічні процеси, що виникають внаслідок 

усвідомленого впливу людини на мову [208, с. 248]. 

Зміни в межах будь-якого з концептів національної концептосфери 

викликає зміни усієї системи, оскільки усі її елементи є тісно переплетеними 

між собою. Наслідком такого процесу є реорганізація елементів мовної картини 

світу, найбільш суттєві модифікації якої призводять до появи нових 

структурних одиниць у мовній системі.  

Певні зміни структури концепту та концептосфери, є можливими завдяки 

їхній відносній стабільності. Вони, перш за все, виявляються у співставленні 

асоціативних полів, що відрізняються часом своєї фіксації та оцінним 

значенням концепту. 
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На думку Р. Й. Павіленіса, часово-просторовий розвиток призводить як 

до зміни наповнення концептів, так і зміни їхньої кількості в межах 

концептуальної системи [155, с. 102], оскільки вони поєднують у собі 

індивідуальний та колективний досвід.  

Діахронне вивчення формування лексичного фонду мови, що відображає 

ключові концепти іспанської національної концептосфери, її всебічний 

історико-порівняльний аналіз дають можливість пояснити на лише 

співвідношення стабільності та динаміки розвитку концептосфери, але й 

визначити тенденції її розвитку й сучасний стан. С. Делесаль стверджує, що 

бажання описати функціонування лексичних одиниць лише в синхронії вимагає 

врахування зафіксованих використань, що становлять пасивний тезаурус, проте 

дають можливість створювати безліч потенційних текстів [206, с. 281], тобто 

володіють здатність відновлювати забуті чи приховані значення, надаючи їм 

актуального для іншої епохи змісту. 

Б. А. Успенський звертає увагу на те, що типологію будь-якої культури 

характеризує кореляцію образів минулого та майбутнього відповідної культури, 

від співвідношення та взаємовпливу яких залежить її специфіка [251, с. 371]. 

Отже, вивчення попередніх станів концептосфери зумовлює розуміння її 

теперішнього стану та протікання процесів, які вплинуть на подальше 

модифікування.  

Системне синхронно-діахронне вивчення концептів та їхніх 

вербалізаторів надає лінгвістові широкий за обсягом матеріал для визначення 

функціонального аспекту мовних одиниць на синхронному зрізі, історичне 

порівняння якого свідчить про ступінь динамічності спрацювання системних 

механізмів, що відповідають за цілісність та функціонування концептуальної 

системи. Адже завдяки їхній постійній роботі, яка включає відновлення 

попередньоіснуючих асоціативних зв’язків та ціннісних складових та їх 

адаптацію до нових умов, є можливою поява найбільш непередбачуваних 

новотворів. Наступність та повторюваність надає циклічності розвитку 
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спіралеподібної форми, і кожний наступний етап розвитку є багатшим за своїм 

змістом, оскільки він містить у собі усе краще, що було накопичено раніше. 

Мовна картина світу, так само, як і будь-яка інша динамічна система, 

характеризується циклічністю розвитку, кожний наступний цикл якого 

базується на попередньому та зумовлює наступний. Її фрагменти можуть 

відображати будь-який із попередніх циклів, органічно поєднуючись із тими, 

що відображають новітні концептуальні структури. Така здатність 

забезпечується будівельним матеріалом мовної картини світу – елементами 

відносно більш стабільної мовної системи. Свідомість людини та пам'ять, що 

здатна забезпечити збереження та відновлення продуктів, створених 

свідомістю, є природним утворенням – вродженою здатністю людської істоти. 

Тож, усі первинні та вторинні системи, продуковані ними, також можливо 

вважати природними утвореннями. Оскільки вони є взаємозалежними, то їх 

розвиток у часі й просторі відзначається подібністю функціональних 

механізмів, що дозволяє співвіднести їх із фракталоподібними єдностями, 

кожна з яких відображає більш первинну відносно неї систему. У зв’язку з 

зазначеним вище, діахронія розуміється не лише як історія розвитку концепту 

чи його мовного відображення від архетипу до сучасного стану, а й дозволяє 

з’ясувати, способи взаємодії мовних та концептуальних систем.  

Дані діахронного аналізу водночас пояснюють наповнення концепту на 

певному синхронному зрізі та значно розширюють його усвідомлення, 

сприяють прискоренню когнітивних процесів мислення і виводять його на вищі 

рівні свідомості. Різноманітні наукові дані свідчать про зміни світоглядів, 

перехід між якими можливий лише завдяки стрибку з нижчого рівня на вищий 

у результаті утворення вторинних прототипів концептів, які своїм корінням 

занурюються в минуле, вертикально поєднуючи горизонтальні пласти.  

Окрім того, складна структура концепту – вихідна форма, ознаки, набуті 

протягом історії, сучасні асоціації та оцінки – перетворює його на елемент 

національної культури, через який ця культура виражається і навколо якого 

вона розгортається. 
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На думку Уо. Реймонда, Гр. Гіббса, Л. Колстона важливу роль у процесі 

пізнання відіграють образні схеми, які мають здатність змінюватися, 

впливаючи на реорганізацію мовленнєвих одиниць у комунікативному процесі 

[380, с. 348]. Тому завдяки їхньому дослідженню у плані діахронії через призму 

мовної картини світу можливо встановити вектори розвитку концептуальної 

системи, оскільки відмінності в способі сприйняття, розуміння та обробки 

інформації призводять до розширення або звуження семантичного значення 

мовних одиниць, за допомогою яких ці знання віддзеркалюються в мовній 

картині світу та передаються наступним поколінням. Зміни значень призводять 

до появи нових асоціативних зв’язків, що провокують відмінності у сприйнятті 

інформації, яка передається цими мовними одиницями. Окрім того, зміна 

образних схем приводить до диференціації рівня актуалізації одних і тих самих 

мовних одиниць, завдяки чому певний фрагмент мовної картини світу може 

змінювати своє розташування відносно інших складових, висуватися на перший 

план, або ж йому надається другорядне значення за певних соціально-

історичних умов. 

Оскільки ядерні елементи семантичного поля однаково розуміються і 

сприймаються усіма носіями мови та є найбільш відтворюваними в 

мовленнєвій діяльності, то саме їхні зміни стають найбільш помітними при 

порівнянні одного і того ж фрагменту мовної картини світу на різних 

історичних етапах його розвитку. Вони є основою словникових дефініцій та 

показником ґенези національної свідомості народу. 

Причинами, завдяки яким відбуваються зміни у ядерних елементах 

семантичних полів, є найбільш вагомі й масштабні події у житті нації, зміни 

світогляду завдяки появі нових відкриттів та нової інформації про оточуючий 

світ, крізь нові обрії в духовних та культурних пошуках, втому або виснаження 

попередньо існуючих ідей, їхню нездатність відобразити потреби епохи. 

Вагому роль у зміні способів світосприйняття, а отже, і в зміні мовної картини 

світу відіграють події політичного, економічного та соціального характеру. 

Іноді зміни зумовлюються природними, незалежними від представників даного 
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народу чинниками, такими як, геологічні та кліматичні зміни, природні 

катастрофи, зміни геополітичної ситуації, міжнародні конфлікти або договори 

тощо. 

Як правило, конкретизація, звуження або розширення ядерних значень 

виникає під впливом індивідуально-масового сприйняття певного культурного 

концепту. І хоча генетична інформація відіграє досить важливу роль в даному 

процесі як вихідна точка розвитку, актуалізація тих чи інших асоціативних 

зв’язків у першу чергу зумовлюється необхідністю, викликаною емпіричним 

досвідом. 

Оскільки національна концептосфера – це сукупність досвіду та 

інформаційних класів народної свідомості, то більшість індивідуально-

авторських концептів у різних сферах людської діяльності, зокрема у сфері 

мистецтва, музики, літератури, виникають в результаті трансформації 

однойменного національно-культурного концепту під впливом індивідуально-

авторського сприйняття, побутуючи в сфері рефлексії. У художній літературі 

експліцитно такі концепти представлені загальноприйнятими в даному 

суспільстві лексемами-репрезентантами, тоді як імпліцитно авторське 

сприйняття проявляється в нетрадиційних або не так широко вживаних 

представниками даної спільноти поєднаннях мовних одиниць, що відображає 

власний досвід письменника. 

Згадаємо, хоча б, особливе авторське сприйняття власної батьківщини 

відомим іспанським письменником Вальє-Інкланом. Земля, феоди, кастільо 

завжди репрезентували базові національномарковані концепти іспанців. Вони 

вважалися ціннісними домінантами ще задовго до утворення Іспанської 

монархії. У епоху середньовіччя та реконкісти сформувався їхній первинний 

прототип у свідомості майбутньої іспанської нації. Концепт ESPAÑA 

репрезентувався лексемами tierra, feudo, dominio [459; 460], і характеризувався 

такими ознаками як defendida, reconquistada [459; 460]. Ставлення до рідної 

землі виражалося у душевних поривах, прагненнях та діях: defender las tierras, 

reconquistar territorios. 
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Хоча поняттєва основа залишається досить стабільною, відбувається 

зміщення певних семантичних відтінків, асоціативних й ціннісних складових, і 

якщо таке варіювання підтримується більшістю представників даної культури, 

на яку мистецтво та література впливає безпосередньо, відбувається 

актуалізація даної семантичної складової на рівні національної свідомості. 

Зазвичай, входження індивідуально-авторських оцінок до національної 

концептосфери зумовлюється загальнонаціональними суспільно-політичним 

трансформаціями, науковими відкриттями, появами якісно нових парадигм 

знань. І саме сукупність цих чинників підштовхує митців до пошуку лексичних 

і граматичних маркерів, які б відображали загальнонаціональні тенденції змін 

асоціативно-образної та оцінної складової національномаркованого концепту. 

Семантико-когнітивна структура концепту закладається в людській 

свідомості в тому вигляді, який вона має на момент знайомства людини із 

об’єктивним явищем. Проте, завдяки мінливості концептуального поля, 

уявлення про нього можуть частково змінюватися під дією культурно-

освітнього процесу, емпіричного досвіду та знайомства з його відображенням у 

мовній картині світу. Зокрема, з окремими складовими архетипного образу 

об’єкта та його проміжними прототипними моделями людина знайомиться 

через структури, закладені в мовній картині світу, наприклад, усталені вислови, 

стійкі образно-метафоричні порівняння, фразеологізми.  

Також сприйняття цих мовних одиниць, їх розуміння буде залежати від 

підсвідомо закладених стереотипних уявлень людини про світ, соціальну 

поведінку, спосіб мислення. І хоча стереотипи також є підсвідомо набутими, 

вони підтримуються мовним кодом, закладеним у свідомості людини з моменту 

її народження (а можливо й до народження, зважаючи на дані останніх 

наукових досліджень у галузі медицини та психології). Час від часу стереотипи 

змінюються або модифікуються (під час стрімких соціальних змін, науково-

технічного прогресу, під впливом глобалізації, завдяки поширенню засобів 

масової інформації, міжнародному відеозв’язку, відеоконференціям, скайпу 

тощо),  передаючи зміни елементів національної концептосфери, що 
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відображаються в мовній картині світу. Вагомим чинником розуміння 

закладеної в мовних одиницях інформації є також фонові знання людини та її 

здатність робити логічні висновки.  

Отже, визначення змін у мовній картині світу та виявлення їх причин 

вимагає застосування інтерпарадигмального підходу, оскільки поєднання 

методів історичного мовознавства та когнітивної семантики з методами 

суміжних дисциплін дозволяють більш об’єктивно інтерпретувати способи 

формування нових семантичних значень, які відображають ґенезу складових 

національної концептосфери та зміни у мовній свідомості народу.    

 

 

2.3. Історична семантика з огляду на когнітивний підхід: теорія 

прототипів 

Розроблений в межах нашої методики інтерпарадигмальний підхід до 

аналізу національномаркованих концептів, розвиток яких не є лінійним 

явищем, вирізняється діахронний аналізом: 

1) ядерного прототипу концептів, що в процесі 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 / 

непередбачуваних наслідків 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 інформаційнощільним прошарком концепту, який 

диференціюється хронологічно та за ознакою певних асиміляцій інших культур, 

що розширюють інтерпретаційні поля концептів. 

Зазначене вище зумовлюється комплексністю вивчення національно-

маркованих концептів з урахуванням динаміки їхнього розвитку, засвідчуючи 

наявність принаймні трьох важливих складових концепту: 
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- актуальний прошарок концептів; 

- історична складова; 

- етимологічна складова або архетип. 

Усі ці складові певним чином відображені у свідомості народу та істотно 

впливають на розвиток національної концептосфери. 

Ю С. Степанов говорить про те, що компоненти, з яких складаються 

концепти, відображаються у свідомості з різним степенем актуальності [235, 

с. 42]. Основний прошарок концепту, його найбільш частотне сприйняття 

індивідами є його актуальною ознакою: наприклад, сприйняття 8 березня та 

23 лютого як жіночого  та чоловічого свята незалежно від віку, роду зайнятості 

тощо у свідомості пострадянського суспільства. 

Додаткові ознаки, що є історично неактуальними на даний час, 

становлять «пасивний» прошарок (за Ю. С. Степановим) концепту: історичне 

походження цих свят, дати тощо. На нашу думку, додаткові ознаки, набуті 

концептом у ході його історичного розвитку, є потенційними напрямами 

генерації нових уявлень, які становлять внутрішні рушії еволюції національної 

концептосфери, оскільки їхні асоціативні зв’язки у час існування 

високоосвіченого суспільства, де більшість людей мають достатній рівень 

освіти та забезпечені великою кількістю інформації,  не послаблюються 

настільки, щоб перетворитися на забутий пласт. Проте, під впливом нових 

тенденції, вони набувають якісно нового забарвлення. 

Останній, етимологічний прошарок концепту становить його внутрішню 

форму. Зазвичай, ця форма зовсім не усвідомлюється людьми, хоча й 

відображається у мовних одиницях. Архетип є важливим із погляду 

формування мови та пояснення її витоків. Проте, набагато важливіший етап для 

розуміння процесів динаміки функціонування національної концептосфери 

становить саме історичний прошарок, що призвів до формування актуальних 

ознак концепту та його потенційних шляхів розвитку. 

Оскільки когнітивна лінгвістика для вивчення актуального стану 

концептів спирається на семантичний аналіз лексем-репрезентантів концепту, 
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то резонним є застосування методів історичної семантики для вивчення 

динаміки розвитку концептосфери. Правомірність такого твердження доводить 

також той факт, що розвиток мовної картини світу, а отже і мовних одиниць, 

фіксував зміни, що відбулися у когнітивній картині світу певного народу. 

У працях структуралістів, що розвивали теорію історичної семантики, 

мова розглядалася як самодостатня система, що еволюціонує незалежно від 

зовнішніх обставин, а завдяки власній внутрішній функціональності. Розвиток 

когнітивної лінгвістики довів, що мова є утворенням психологічного характеру, 

про що йшлося ще в працях Мішеля Бреаля (Michel Breal) (1832–1915) та Жама 

Дармстетера (James Darmesteter) (1849–1894), які досліджували семантичні 

аспекти мови наприкінці XIX – початку XX століття. Вони звернули увагу на 

те, що для того, щоб вивчити яким чином еволюціонує мова, перш за все 

необхідно зрозуміти, як функціонує людська свідомість [304]. 

Виходячи з існуючих структуралістських гіпотез стосовно семантичного 

розвитку мовних одиниць та базуючись на принципах когнітивної лінгвістики, 

Дірк Герартс у 1997 році публікує свою працю під назвою «Діахронна 

прототипна семантика. Внесок до історичної лексикології»,  яку можна вважати 

першим дослідженням когнітивної історичної семантики. 

Основна ідея Д. Герартса полягає в тому, що семантичну еволюцію 

мовних одиниць неможливо пояснити без теорії прототипів, згідно з якою різні 

категорії, за допомогою яких класифікуються знання про реальний 

навколишній світ, не є дискретними (тобто, повністю автономними, визначення 

яких відповідає умовам необхідності та достатності). Навпаки, їхні межі 

дифузні, завдяки чому між ними існують взаємозв’язки. Різні категорії 

утворюють континуум, у якому, ймовірно, існують більш центральні або 

прототипні категорії, що пояснюється наявністю ядерних та периферійних 

елементів у будь-якій категорії.  

Теорія прототипів з’явилася завдяки необхідності категоризації елементів 

навколишнього світу, що є гносеологічною проблемою. Вона зумовлюється 

мінливістю й непостійністю того, що нас оточує. Когнітивно-семантичний 
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підхід до розв’язання даної проблеми у лінгвістиці кардинально відрізняється 

від інших розумінням того, що процес категоризації є не дискретним, а 

мінливим, категорії мають властивість змінюватися у часі й просторі. 

Прототип у когнітивній психології розуміється як абстрактний образ, що 

втілює в собі різні форми одного і того ж об’єкту. Цей образ фіксує в собі 

типові ознаки поняття. Завдяки здатності людської пам’яті містити в собі 

прототипи – образні абстрактні репрезентації, – людина може розпізнати образ, 

навіть якщо він є не ідентичним, а лише подібним до прототипу. Існування 

прототипу в свідомості людини підтверджується багатьма експериментами на 

визначення «ідеального» прототипу різних понять. 

Прототип формується на основі ознак, що зустрічаються найчастіше. 

Ними виступають типові для певного суспільства поняття. Абстрагуючись із 

когнітивної інформації, що міститься в пам’яті, прототип включає в себе типові 

ознаки об’єкту та інформацію про зв’язки між ними. У психології існує два 

теоретичних підходи до моделі формування прототипу. Перша модель 

центральної тенденції припускає, що прототип – це щось середнє між 

поняттями, які він включає. Друга, частотна модель визначає прототип як одне 

з понять даної категорії, набір ознак якого зустрічаються частіше серед об’єктів 

цієї категорії. Обидва підходи було доведено експериментальними методами, 

що свідчить про наявність у свідомості людини обох процесів, які, взаємодіють 

між собою. Співвідношення між цими мисленнєвими стратегіями формування 

прототипу, швидше за все, залежить від розвитку просторово-образного 

мислення людини. 

Так звана теорія прототипів, яку підтримали багато вчених (див. праці 

Х. Сіфуентес Онрубіа, Уі. Крофта, А. Крузе, М. Дж. Куенки, Дж. Хілферті, 

Т. Гівона, Дж. Клейбера, Дж. Лакоффа, Р. Лангакера, Дж. Тайлора, 

Ф. Унгерера, Г. Шміда), найчіткіше визначає головне завдання когнітивної 

лінгвістики. Відповідно до цієї теорії вважається, що явища/феномени не 

існують у світі незалежно від спостерігача/суб’єкта (як вважається згідно з 

класичним визначенням феноменів на основі умов необхідності та 
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задовільності), а психологічно відтворюються спостерігачем/суб’єктом. Ось 

чому безперервна концептуалізація національної концептосфери, яку ми 

досліджуємо, не є об’єктивною, а базується на досвіді: категорії створюються 

суб’єктами  (представниками певної нації) завдяки своїй взаємодії з 

навколишнім світом та з культурним досвідом. Базуючись на цьому, мовці 

надають форми окремим непостійним категоріям, у яких одні складові є більш 

прототипними і базовими, ніж інші. 

У вітчизняному мовознавстві головна ідея теорії прототипів втілена у 

теорії концептуального поля, яке має ядро, дальню та ближню периферії [133]. 

Співвідносячи західну та східноєвропейську традиції, можна стверджувати, що 

прототипним елементом, який найменше підлягає змінам, хоча й підлягає, є 

ядро концепту.  

Складові ближньої і дальньої периферії концепту змінюються значно 

швидше, ніж прототипні елементи. Також вони можуть з часом наближатися 

або віддалятися від ядра залежно від соціально-економічних, історико-

культурних чинників розвитку суспільства. 

Оскільки згідно з теорією прототипів світ є хаотичним і мінливим, а отже, 

мінливою є і концептосфера суспільства, виникає питання стосовно причини 

відносної стабільності категорії мовної системи, яка вербалізує елементи 

концептосфери народу. Якщо іспанці говорять  piso, номінуючи реальність, якої 

стосується цей елемент, то актом номінації онтологічної сутності він 

включається до категорії місця проживання. Факт номінації об’єктів 

навколишнього світу свідчить про те, що люди міркували про нього, надаючи 

таким чином йому статус сутності, що підлягає номінації, а отже, сутності, яка 

належить до певної категорії. 

З погляду лінгвістів-когнітологів мова функціонує в людській свідомості 

як засіб категоризації (категоризатор), тобто як когнітивний механізм, який 

дозволяє людині створювати концепти і категорії для впорядкування 

навколишньої хаотичної реальності. Наявність суб’єкту, який номінує об’єкти, 

вимагає наявності певного погляду, із якого відбувається категоризація. 
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Іспанський дослідник А. Лопес Гарсія, вивчаючи процес розвитку мови в дітей, 

дійшов висновку, що перш, ніж номінувати реальність, дитина вчиться 

відчувати її [361, с. 165]. За відсутності суб’єкта відсутнім є і його бачення 

речей, а отже, згідно з філософією феноменології, яка є основою когнітивної 

моделі світу, виходить, що за відсутності суб’єкта, який лінгвістично виражає 

своє бачення, не може існувати жодного феномену. Ось чому мова є 

посередником між багатообразним і нескінченним світом та тимчасово 

існуючим суб’єктом. 

Для того, щоб людина могла створювати категорії, якими вона оперує в 

мові, необхідною є взаємодія кількох чинників. Перш за все, це свідомість 

людини, пов’язана з її фізіологією. Оскільки середній зріст людини становить 

від 1,6 м до 1,8 м, то на сприйняття речей людиною впливає своєрідне 

сприйняття простору. Наприклад, якщо попросити людину намалювати 

кімнату, стіл або чашку, то навряд чи вона намалює кімнату так, як її видно зі 

стелі, стіл у перевернутому вигляду або розбиту чашку. Людина-суб’єкт 

категоризує речі відповідно до їхнього звичайного стану та свого сприйняття з 

висоти майже двох метрів над підлогою. Тому логічно, що людина зображує 

фасад будинку, стіл, який стоїть на підлозі, чи змію, яку людина бачить збоку, у 

повний розмір [355, с. 64]. Зрозуміло, що людина може намалювати речі в 

такому вигляді, у якому її попросять, проте все одно сприймаючи їх по-своєму. 

Наступним чинником є соціально-культурний історичний досвід нації. Це 

питання хвилює нас найбільше, зважаючи на тему нашого дослідження. 

Зовнішній вигляд будинку, який зобразить людина залежить від того, як саме 

пливає культура та суспільне знання на творення категорій у свідомості 

представників певної нації, а отже, і національної концептосфери окремого 

народу. Зрозуміло, що стіл, намальований представником західної культури, 

буде значно відрізнятися від столу, намальованого представником східної 

культури. Це свідчить, що категорія стіл відрізняється в обох культурах. Те ж 

саме можна сказати і про будинок. Адже, кожна культура має власне уявлення 

про житло, яке може кардинально відрізнятися від інших культур. Ось чому 
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категорії не є об’єктивними, оскільки mesa в Іспанії (у західноєвропейській 

традиції) відрізняється від уявлень про стіл у Японії (у східній традицій). Те, 

якими уявляються об’єкти, залежить від культури, тобто уявлення про них є 

загальноприйнятими для кожної конкретної культури. Вони є результатом 

колективного і соціального абстрагування, яким визначаються характеристики 

даного об’єкта. Цей чинник природно пов’язується з попереднім: на процес 

категоризації знань носіями мови впливає не лише їхня фізіологія, але й 

століттями встановлювані культурою певного суспільства звички – зображення 

носіями мови певного типу будинку чи столу в переважній більшості випадків 

свідчить про першорядність такої моделі у свідомості цього соціуму, навіть за 

умови існування явища, що належать до тієї ж категорії. 

Третій чинник, що допомагає людині створювати категорії, якими вона 

оперує за допомогою мови, це когнітивні процеси людської свідомості. 

Створення категорії у свідомості людини обмежується біологічними та 

психологічними чинниками, що є однаковими для всіх людей, незалежно від 

їхньої приналежності до певного соціального угрупування. Ці чинники є 

вирішальними у формуванні певний концептів. Скажімо, ніхто не включить 

planctón до категорії comida, оскільки це дрібні організми, які мешкають у воді, 

снігові або кризі й споживається лише деякими видами морських тварин. У їжі 

існують помітні культурні розбіжності, проте є характеристики, зумовлені 

фізіологією людини. Так само, людина не може сказати «блискучіший за 

ультрафіолет», оскільки людське око не здатне побачити цей колір. Зрозуміло, 

що мова намагається відображати усе, що сприймає мозок із оточуючого світу. 

Проте, мозок людини використовує не всі свої можливості, форми енергії тощо, 

фіксуючи та інтерпретуючи навколишній світ. Людський мозок сприймає 

форми, обриси об’єктів, їхні характеристики, такі як колір, структуру, запах 

тощо. Якби мозок міг на відстані сприймати та розрізнювати інші 

характеристики, то, безумовно, вони були б представлені в мові також. 

Так, можливості людського зору в сприйнятті кольорів та відображення 

цих кольорів мовними одиницями вивчається в роботах Б. Берліна, П. Кея, 
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Е. Рош, які базуються на походженні відображення недискретних категорій 

(див. праці Б. Берліна, П. Кея, 1969, 1991; Е. Рош, Б. Б. Ллойда 1978). 

Дослідження Б. Берліна й П. Кея у 1969 році експериментально довели, 

що деякі кольори швидше сприймаються і розпізнаються людиною, ніж інші. 

Завдяки основним кольорам концептуалізуються всі інші кольори. Провівши 

пізніше нові експерименти, Е. Рош прийшла до висновку, що основні кольори 

(фокусні кольори) можна вважати прототипами концепту колір, оскільки 

результати експерименту привели до наступних висновків: 

1) фокусні кольори швидше за інші кидаються у вічі й легше 

сприймаються; 

2) фокусні кольори легше запам’ятовуються й довше зберігаються в 

довготривалій пам’яті; 

3) фокусні кольори швидше лексикалізуються, тобто отримують лексичну 

форму вираження у мовній картині світу [396, с. 9]. 

Таким чином, категорія колір не є дискретною, це – континуум (у фізиці 

білий колір є відсутністю кольору, тоді як чорний – є злиттям усіх кольорів. 

Таким чином, хроматичний континуум мав би починатися від білого і 

закінчуватися чорним кольором. Проте, він безперервно може еволюціонувати 

завдяки поєднанню тону, блиску і насиченості кольору) [358, с. 98]. У 

результаті цих досліджень вчені прийшли до іще одного важливого висновку: 

зазвичай ідентифікація основного (не фокусного) кольору має відбуватися 

завдяки подібності найбільш фокусних категорій, тобто сприйняттю спектру 

кольорів, а не окремих дискретних категорій кольорів. Спектр кольорів 

сприймається як континуум, центральними фокусами якого є базові кольори, 

що чітко вирізняються свідомістю. Решта кольорів існують у межах цього 

континууму [288, с. 305]. 

Висновки Е. Рош стосовно континуумної категоризації можна 

застосувати і до досвіду, отриманого із інших сфер життєдіяльності людини. 

Згадаємо хоча б приклад із прототипом стола, який у західноєвропейській 

культурі є квадратним або прямокутним, має чотири ніжки і, зазвичай, висоту 
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близько одного метра. Тоді як стіл округлої форми або без ніжок є менш 

прототипним. Отже, така асоціація зустрічається значно рідше у носіїв 

західноєвропейської культури, тобто вона є більш периферійною.  

За результатами експерименту, проведеного іспанськими дослідниками, 

найбільш частотні асоціації іспанців, пов’язані з концептом FRUTA, це – груша, 

яблуко та апельсин [301, с. 34]. Таким чином, ці фрукти можна вважати 

прототипними категоріями даного концепту в іспанській культурі, тобто ядром 

цього концепту. Теорія прототипів дозволила пояснити континуумну польову 

систему категоризації, згідно з якою ядром концепту виступають найбільш 

типові для даної культури категорії, менш типові складають периферійну зону. 

Чим рідше зустрічаються ті чи інші категорії, тим більш віддаленими є вони від 

ядра концепту. 

До подібних висновків прийшли вчені-когнітологи східноєвропейських 

шкіл. Зокрема, на думку Р. М. Фрумкіної, В. А. Маслової та інших, ядро 

концепту складають словникові визначення тієї чи іншої лексеми. А як відомо, 

словникові визначення – це найчастіше вживані значення слів, а отже, вони 

мають високий рівень асоціативності серед представників відповідної нації. 

Тож, саме словникові значення є найбільш прототипними в даній культурі. 

Завдяки суб’єктивному досвіду індивідів, їхнім прагматичним намірам, 

асоціаціям та конотаціям, яких вони надають об’єкту навколишнього світу, 

формується периферія концепту [133, с. 65]. Таким чином, до зони ближньої 

периферії належатимуть ті категорії, які зумовлено колективним, національно-

культурними досвідом та традиціями народу. Чим більш індивідуальними вони 

ставатимуть, тим далі віддалятимуться від прототипних категорій до дальньої 

периферії концепту.  

Тож, ми дійшли висновку, що для вивчення еволюції національно-

маркованих концептів, варто зосередитися саме на динаміці змін найбільш 

прототипних категорій свідомості даного народу, оскільки їхня приналежність 

до ядра концепту свідчить про широту їхнього розповсюдження серед 
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представників нації та їхню уніфікацію, незважаючи на індивідуальний досвід 

кожного окремого представника нації. 

Оскільки категоризація полягає не лише у встановлення центральних 

категорій, але й включає в себе аналіз зв’язків, які ці категорії підтримують із 

периферійними елементами, варто також зосередитися на найбільш поширених 

прагматичних та асоціативних складових ближньої периферії концепту, 

оскільки вони, як показує дослідження, частіше за все виступають осередками 

вторинної номінації, яка є найбільш актуальною на сучасному етапі розвитку 

концептосфери, і яка сприймається пересічними представниками нації. 

Визначити прототипну категорію на сучасному синхронному зрізі досить 

просто. Існують різноманітні експериментальні дослідження, що базуються на 

реакціях носіїв певної мови та культури [297]. Найбільш поширені з них – це 

частотність та порядок називання опитуваними слів зі списку членів певної 

категорії. Прототипними вважається елементи, що найчастіше називаються 

першими, оскільки це те, що першим приходить на згадку людині, Отже, ця 

категорія має найбільше характеристик, пов’язаних із іншими елементами свого 

поля, та є центральною у світогляді, оскільки вона найкраще зафіксувалася в 

пам’яті представників нації. 

Інший тип експериментів пов'язаний зі швидкістю верифікації категорії. 

Учасники експерименту бачать на екрані два слова, що блимають. Якомога 

швидше вони повинні відповісти «так», якщо друге слово асоціюється у них із 

першим, та «ні» у протилежному випадку. Так, наприклад, слова oficio і maestro 

стовідсотково асоціюються один із одним у іспанській свідомості, тоді як слова 

vivienda і coche отримали негативні відповіді. Порівняємо з американським 

стилем життя, де автомобіль, як і житло, є необхідними атрибутом 

повсякденного комфорту. Інші експерименти базуються на так званому ефекті 

поглинання, коли опитувані бачать набір літер, мають швидко сказати, яке 

слово з них можна утворити. Швидко люди складають ті слова, які є 

прототипними, найбільш частотними категоріями, що зустрічаються в даній 

культурі. Якщо ж слово позначає категорію, що належить до дальньої 
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периферії, то складання слова потребує значно більшого проміжку часу. 

Респонденти швидше давали відповідь у випадку, якщо попередньо їм 

показували слово, яке семантично пов’язане із зашифрованими словом. Цей 

феномен, поглинаючий ефект,  дозволяє визначити прототипну придатність 

елемента мовної системи: якщо категорія (скажімо, fruta), то швидкість 

відповіді визначає інтенсивність поглинаючого ефекту. Таким чином, від 

інтенсивності поглинаючого ефекту залежить ступінь відповідності терміну 

прототипній категорії. Звичайно ж, культура має прямий вплив на прояв цього 

ефекту: якщо для українців фрукт – це швидше яблуко, ніж фінік, то для 

іспанців це manzana або naranja [297, с. 112]. За результатами досліджень 

іспанського лінгвіста Х. Фернандеса Хаена, у межах категорії oficio 

когнітивними прототипами в національній концептосфері виступають 

детермінанти médico або carpintero, тоді як до периферії належать astronauta та 

especialista en pirotecnia [310, с. 132]. 

Вивчаючи ж еволюцію національної концептосфери, дослідник не має 

можливості проведення асоціативних експериментів на історичних зрізах 

різних епох. Тому єдиним, доступним для дослідника джерелом є писемні 

тексти та словники, створені у різних століттях. Словникові дефініції, про  що 

йшлося раніше, швидше за все є ядерними, прототипними категоріями 

концепту. Підтвердити цей факт та встановити конотації, оцінні значення, 

асоціації та додаткові смисли ми можемо завдяки аналізу використання 

прототипних елементів у різноманітних контекстах. Семантико-когнітивний 

аналіз базових елементів на кожному із синхронних зрізів дає можливість 

виявити напрямки розвитку прототипного ядра – центральної частини 

концепту, що характеризується набором найбільш типових категорій концепту. 

Незамінним для цього є порівняльно-історичний метод, який протягом більше, 

ніж двох століть сприяв успішному розвитку історичної лінгвістики. 

Порівняльно-історичний метод полягає у встановленні схожості та 

відмінностей між історичними явищами шляхом порівняння. Сформувавшись у 

ХІХ столітті завдяки ідеям німецького мовознавця Франца Боппа (1791-1867), 
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датського мовознавця Расмуса Крістіана Раска (1787-1832), німецького 

філолога Якоба Грімма (1785-1863), він перетворився на один із найважливіших 

напрямів розвитку мовознавства, поєднавши в собі сукупність прийомів для 

дослідження мовного матеріалу з метою виявлення історичних змін у 

фонетичній, лексичній, граматичній системах мови та порівняння історичного 

розвитку споріднених мов. 

Проте, вирішення питання розвитку прототипного ядра концепту має ряд 

невирішених суперечливих питань. Окрім культурного та індивідуального 

впливу на вибір прототипу будь-якого автора своєї епохи впливали також інші 

чинники, зокрема, вік та індивідуальний довід. Прототипи у свідомості людей 

різних поколінь, що живуть в одній історичній епосі, можуть значно 

відрізнятися. Наприклад, найчастотнішою реакцією на категорію juego іспанця 

похилого віку є ajedrez, parchis або juego de cartas; для людини 30–40 років – це 

futbol, а для підлітка – videojuego. Питання вибору суб’єктивності прототипних 

категорій може бути вирішеним завдяки трьом концепціям, основи яких було 

закладено в працях перших лінгвістів-когнітологів: ідеалізованим когнітивним 

моделям, прототипним ефектам та зв’язкам родинної спорідненості. 

1. Поняття ідеалізованої когнітивної моделі (ІКМ) було вперше висунуто 

Дж. Лакоффом. На думку дослідника, говорячи про прототипи, люди 

посилаються не на конкретні об’єкти реальності, а на абстрактні сутності, що 

наявні в нашій свідомості й допомагають організувати ту інформацію, яку 

людина отримує в результаті взаємодії з навколишнім середовищем [350, с. 69]. 

ІКМ визначається як мисленнєва репрезентація наших знань про світ. За 

словами іспанського дослідника Ф. Руіса де Мендоси, це – модель, оскільки 

відрізняючись від реальності, вона намагається уподібнитися їй. Вона є 

когнітивною, оскільки існує в свідомості. Ця модель ідеалізована, оскільки вона 

є результатом певної закономірності, виведеної із характеристик, отриманих з 

досвіду багатьох окремих індивідів [384, с. 9]. Повертаючись до прикладу, 

наведеного раніше, про різні уявлення про стіл у різних культурах, можемо 

однозначно сказати, що ІКМ столу в європейській культурі  – це ментальний 



165 

образ (що утворився у свідомості людей завдяки частотності використання саме 

предмету з такими характеристиками) квадратного предмета з чотирма 

ніжками, висотою від півметра до півтора метра, який використовується 

переважно для прийняття їжі або для роботи. Доказом того, що саме така форма 

є ідеалізованою когнітивною моделлю столу є відчуття незвичності, яке 

з’являється в людей, коли вони бачать столи, які використовуються в східній 

культурі (Японії чи Китаї), і які разюче відрізняються за формою та висотою від 

європейських столів. 

Для кращого розуміння сутності ІКМ можемо звернутися до класичного 

прикладу – концепту МАТІР, – наведеного Дж. Лакоффом [350, с. 76]. Цей 

концепт, що складно категоризується, можна було б визначити за класичними 

принципами достатності та необхідності: матір – це особа, що має наступні 

характеристики: 

a) зачинає дитину; 

б) виношує дитину; 

в) народжує дитину; 

г) вигодовує та виховує дитину. 

Проте, у сучасному суспільстві є матері, які не виконують усі ці функції. 

Наприклад, біологічні матері лише зачинають, виношують та народжують 

дитину, тобто відповідають критеріям (а), (б), (в), але не відповідають критерію 

(г). Тоді як прийомні матері відповідають лише критерію (г). Існують також 

сурогатні матері, які відповідають лише критеріям  (б) і (в). Можливо також 

говорити про матір-донора, яка взагалі не відповідає жодному із критеріїв, що 

характеризують прототипну матір, а лише дає свої яйцеклітини у якості донора. 

Як бачимо, люди, завдяки своїм фоновим знанням світу, створюють стабільну 

ідеалізовану когнітивну модель концепту матір. Така модель містить 

прототипні характеристики і є ментальним концептом, який втілює наші 

уявлення про материнство.  
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Звичайно ж, така ідеалізована когнітивна модель, що містить у собі 

наведені ознаки, не виключає можливості наявності інших, менш поширених 

ознак. 

Поняття ІКМ наближається до ідеї прототипу або найкращого зразка, 

хоча і є ширшим за нього. Йдеться не про спробу визначити завдяки 

суб’єктивному мисленню, який об’єкт реальності втілює найбільше 

характерних рис (pera чи fresa), а про спробу проаналізувати та описати 

ідеалізовану/психологічну ментальну схему, яку має кожна окрема культура 

стосовно об’єктів та явищ навколишньої дійсності. 

Дж. Лакофф поділяє ідеалізовані когнітивні моделі на чотири типи: 

пропозиційні, метафоричні, метонімічні та образно-схематичні [350, с. 114]. 

1) Пропозиційні моделі – це людські знання про властивості явища чи 

об’єкту навколишнього світу та про зв’язки між цими об’єктами. Наприклад, 

наша пропозиційна модель вогню містить інформацію про його температуру, 

небезпеку, яку він становить тощо. 

2) Метафоричні моделі становлять собою проекцію або набір 

відповідностей між пропозиційною моделлю чи схемою категорій певного 

концептуального поля та його концептуальними ознаками. Наприклад, іспанці 

говорять Alberto es un zorro, вони проектують свою свідомість із концепту 

ALBERTO на певні концептуальні ознаки (хитрощі) концепту ZORRO. Такі 

моделі є відображенням пропозиційних та образно-схематичних моделей 

одного концепту у відповідних структурах іншого концепту.  

3) Образно-схематичні моделі – це схематичні образи просторових 

концептів, що включають поняття траєкторії або шляху, розташування верх-

низ, попереду-позаду, які відіграють важливу роль в процесах людського 

мислення, формуванні метафоричних зв’язків. Наприклад, вислів Se ha metido 

en un buen lío поєднує в собі ідею траєкторії (ir hacia un lugar metafórico) та 

адресата (символічно lio – це місце, де людина потрапляє в пастку). 

4) Метонімічні моделі є тісно пов’язаними із метафоричними моделями. 

Проте, у метонімічних моделях, на відміну від метафоричних, проекція є 
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внутрішньою, у межах одного концепту. Наприклад, у висловленні Luis es un 

cerebro, проекція встановлюється в межах концепту Luis, оскільки  cerebro є 

його складовою частиною, без якої не могло б бути цілісності концепту Luis. У 

метонімічних моделях одну складову представлено в якості моделі для іншої 

складової. Таким чином, у структурі «частина-ціле» одна часткова функція 

цілого може виступати (у певний момент мислення завдяки метонімічним 

моделям) у ролі усього цілого. 

Усі ці ідеалізовані когнітивні моделі є когнітивними засобами, що 

дозволяють людині створювати ідеалізовані образи уявлень про навколишній 

світ. ІКМ є досить схожими на концепції, висунуті іншими дослідниками, 

наприклад, фрейми Ч. Філмора [312] або ментальні простори Ж. Фоконьє [306; 

307; 308]. Теорія ментальних просторів відрізняється лише тим, що Ж. Фоконьє 

і М. Турнер вважають, що ментальний простір – це не властиві людині знання 

про світ, а набуті завдяки злиттю різних когнітивних моделей, що існували 

раніше. Завдяки їхньому поєднанню утворюється новий ментальний простір 

або змішаний ментальний простір (англійською мовою blended space), що 

включає нову когнітивну інформацію. Існування такого ментального простору 

пояснюється здатністю мовців інтегрувати нові елементи в існуючий простір, 

завдяки чому знання про світ розширюються та еволюціонують. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Схема 2.3.1. Типи ідеалізованих когнітивних моделей 

 

 

Типи ідеалізованих когнітивних моделей (за Дж. Лакоффом) 

 

 

пропозиційні образно-схематичні      метафоричні  метонімічні 
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Проте, найближчою гіпотезою до гіпотези ідеалізованих когнітивних 

моделей Дж. Лакоффа є когнітивні домени Р. Лангакера [354]. Обидві теорії 

висувають думку про те, що у свідомості людини містяться схематичні та 

оказіональні репрезентації реальності. Відмінності полягають у тому, що на 

думку Р. Лангакера, когнітивний домен утворюється шляхом накладання 

профілю/контуру на основу, тобто кожне слово і кожна структура активує в 

свідомості мовця ментальну сцену або когнітивний домен, що виступає 

основою, тоді як активований елемент є профілем, тобто елементом, який 

виступає за межі цього домену. 

Так, наприклад, іспанський іменник rodilla належить когнітивному 

домену PIERNA, без якого концепт rodilla позбавлений сенсу. Ось чому він не 

існує у свідомості мовця незалежно, а є профілем, основою якого є домен 

PIERNA. Таким чином, у свідомості мовця актуалізується увесь когнітивний 

домен, навіть якщо його цікавить у даній мовній ситуації лише та його частина, 

що вербалізується лексемою rodilla. Цікавим є також той факт, що простий 

концепт rodilla автоматично активує у свідомості всі фонові знання мовця про 

властивості домену PIERNA: гнучкість, рухливість, артикуляцію тощо. 

Багато властивостей мови можна пояснити саме здатність лексеми-

репрезентанта концепту активувати у свідомості людини цілі комплекси 

фонових енциклопедичних знань. 

Таким чином, в іспанській мові можна проаналізувати когнітивне 

значення ненаголошених форм займенників у давальному відмінку, що в 

лінгвістиці отримало назву «властивості відчуження» та «властивості 

невідчуження» [310, с. 154]. 

Порівняємо наступні приклади: 

(1) Pablo sacó las manzanas de la cesta. 

(2) *Pablo le sacó las manzanas a la cesta. 

Завдяки знанням про навколишній світ, людина знає, що «корзина» – це 

ємність, у якій можна зберігати різні речі. Таким чином, перше речення 

виражає думку про те, що Пабло узяв яблука, які були в корзині, а корзина 
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визначається лише як ємність для зберігання різних предметів, які можна взяти 

у будь-який момент. Проте, у другому реченні це значення відхиляється від 

норми, супроводжуючись займенником le, який вказує на неможливість 

відчуження (тобто, вміст корзини є невід’ємним від неї) хоча, зрозуміло, яблука 

не є внутрішньою формою корзини, у якій вони опинилися лише завдяки 

випадку. 

Розглянемо протилежний випадок: 

(3) Jose Luis le quitó la cerradura a la puerta. 

(4) *Jose Luis quitó la cerradura a la puerta. 

Замок є складовою і обов’язковою частиною дверей, тому використання 

займенника le у третьому реченні видається абсолютно нормативним. 

Натомість четверте речення порушує граматичні норми через відсутність у 

ньому займенника le, що вказує на можливість відчуження (від’єднання замка 

від дверей). 

Подібним прикладом є також використання означеного та неозначеного 

артиклів у наступних прикладах: 

(5) Raul se compró un coche nuevo, pero el carburador era defectuoso. 

(6) *Raul se compró un coche nuevo, pero un carburador era defectuoso. 

Завдяки наявності фонових знань стосовно когнітивного домену COCHE, 

людина усвідомлює, що машина має лише один карбюратор. Ось чому 

використання неозначеного артикля un у шостому реченні видається дивним, 

тоді як п’яте речення не викликає жодних зауважень. 

Наведені приклади доводять, що свідомість людини містить цілі 

комплекси знань, які активізуються завдяки використанню лексем-

репрезентантів профілю певного домену, оскільки заміна властивостей, що 

наявні у фонових знаннях людини, викликає щонайменше здивування й 

розуміння невідповідності ситуації. 

На особливу увагу заслуговує той факт, що концепція Р. Лангакера 

дозволяє пояснити семантичну концептуалізацію та багато метафоричних і 

метонімічних зв’язків, оскільки у кожній мові обирається певний елемент 
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домену, що слугує профілем для утворення концепту, тоді як домен співпадає у 

різних концептуальних картинах світу. Так, наприклад, на позначення 

«підкови» у іспанській мові використовується лексема herradura (буквально 

«залізна оббивка» від дієслова herrar – «оббивати залізом»), у англійській мові – 

horse shoe (буквально «черевик для коня»), у французькій мові – fer a cheval 

(буквально «залізо для коня»), у німецькій мові – Hufeisen (буквально «залізо 

для копита»). Когнітивний домен в усіх випадках є однаковим – засіб для 

підковування коня. Але у різних мовах відображуються різні його 

характеристики (профілі), що лексикалізують ментальні уявлення. У іспанській 

мові фокусується дія даного домену, у англійські мові – корисність (дорога), – 

шляхом антропоцентричного підходу, оскільки йдеться про черевик (об’єкт, що 

є власністю людини). У французькій мові локалізується матеріал, із якого 

виготовлено підкову. Подібне відбувається і в німецькій мові, проте тут 

матеріал пов’язано із частиною тіла коня, для якого його призначено (копитом), 

а не із усією твариною.  

Здатність усунути межі, встановлені між мовою та попередніми моделями 

реальності, стала важливим досягненням лінгвістів-когнітологів завдяки 

використанню теорій ідеальних когнітивних моделей та доменів. Вони довели, 

що енциклопедичні та лінгвістичні знання тісно пов’язані та постійно 

взаємодіють, що унеможливлює встановлення чітких меж між семантикою і 

прагматикою. Лише на основі знань про реальність та завдяки вмінню 

виокремлювати ментальні схеми, будь вони ідеалізованими чи частковими 

(профільними), можна зрозуміти, яким чином формується мовне значення, і 

чому одні речення видаються людині прийнятними, а інші дивними. 

Таким чином, удосконалена теорія прототипів доводить, що не завжди 

найкращі об’єктивізатори категорії співвідносяться з об’єктами навколишнього 

реального світу. Вони є лише ментальними образами або ідеалізованими 

когнітивними моделями, що утворилися на основі людських знань про світ та 

на основі культурних традицій народу. 
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Теорія прототипів органічно доповнюється теорією базового рівня та 

теорією зв’язків родинної спорідненості, основою якої стала філософська 

гіпотеза Людвіга Вітгенштейна, викладена в праці «Філософські роботи». На 

відміну від класиків грецької філософії, учений стверджував, що категорії не є 

дискретними, а є безперервними та непередбачуваними, оскільки постійно 

взаємодіють і мають мінливі межі [37, с. 275]. 

Наприклад, безсумнівним є той факт, що категорії pez і mamifero, будучи 

дуже відмінними, мають багато спільних елементів (мінливі/розмиті межі), 

оскільки елементи обох категорій мають спільні характеристики, як, скажімо, 

здатність дихати чи їсти. 

Окрім того, складові категорії пов’язані зв’язками родинної 

спорідненості. Зазвичай у родині діти більше схожі на своїх батьків, ніж на 

дідуся й бабусю, а ще більше відрізняються від них онуки. Ось чому концепція 

променевого поля свідчить про те, що ядерними елементами є прототипні 

характеристики, а периферійні елементи зберігають з ними зв’язки родинної 

спорідненості. Саме тому певний елемент периферії може кардинально 

відрізнятися від прототипу, проте пов’язуватися з ним опосередковано, 

наприклад, завдяки іншому елементу, що знаходиться між несхожими 

елементом та ядром. 

Таким чином, можливо дійти висновку, що внутрішньо усі елементи 

категорії є її складовими й відіграють однаково важливу роль. До ядра 

належать найбільш відповідні характеристики явища чи предмета, далі 

розташовуються «діти», «онуки, «правнуки» тощо, тобто елементи, які щоразу 

мінливіше характеризують даний прототип. Тож, внутрішню структуру 

категорії можна уявити у формі сітки, де перехрещується значна кількість 

різних типів зв’язків.     

Прототипні ефекти, у свою чергу, виникають завдяки зіткненню 

прототипу та ідеалізованої когнітивної моделі. 

Повертаючись до концепту MADRE, розуміємо його як ідеалізовану 

когнітивну модель, що склалася завдяки культурі суспільства, прототипом 
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якого є ментальне уявлення про жінку, що виконує функції зачаття, 

виношування, народження, годування та виховання дитини. Проте, завдяки 

дифузності / розмитості меж категорії, до неї проникають елементи, що 

відрізняються від прототипу, оскільки їм бракує певних характеристик: madre 

biologica (біологічна мати), madre de alquiler (сурогатна мати) тощо. Таким 

чином, прототипові ефекти пояснюють відносини між ядром та периферійними 

елементами категорії. 

Звідси випливає, що прототипні ефекти можуть відрізнятися за 

наступними критеріями: 

а) важливість елементів однієї категорії (відмінності за ступенем 

репрезентативності). Даний критерій диференціює більш наближені та більш 

віддалені від ядра елементи категорії. Так, елемент, найбільш наближений до 

ідеалізованої когнітивної моделі, є більш ядерним, ніж той, який має лише 

окремі із прототипних характеристик; 

б) об’єднання смислів завдяки зв’язкам родинної спорідненості та місцю 

розташування елементів. Складові категорій не є еквівалентним, вони лише 

поєднуються зв’язками родинної спорідненості. Так, madre biológica є ближчою 

до прототипу MADRE, ніж madre donante, оскільки перша характеристика є 

типовішою, ніж друга; 

в) відсутність чітких меж категорії та їхня мінливість. Так, завдяки 

дифузності меж категорій та їхніх окремих елементів madre de alquiler 

належить до категорії MADRE, хоча й не відповідає прототипному образу 

матері; 

г) неможливість дати визначення категорії шляхом визначення достатніх 

та необхідних умов (дискретність категорій за Аристотелем), що зумовлює 

можливість невідповідності ідеалізованої когнітивної моделі та навколишньої 

дійсності (існують матері, які повністю не відповідають прототипу). 

Теорія прототипів запропонувала альтернативний спосіб категоризації, 

завдяки якому знімається значна кількість обмежень категоризації у 

традиційному значенні. Сприйняття категорій як іманентних закритих 
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сутностей привело до виключно стійкої та монолітної епістемологічної 

рефлексії бачення даного феномену, бачення, що суперечить багатообразній 

дійсності, яку неможливо втиснути у форму ідеального опису категорій. 

Натомість, континуумна категоризація дозволяє створювати стійкі 

категорії, беручи до уваги багатогранність явищ. Ідеалізовані когнітивні моделі 

є стійкими утвореннями, оскільки категорії мають межі. На думку деяких 

лінгвістів дискретна та безперервна категоризації є суміжними, тобто, вони є 

стійкими і гнучкими водночас. Р. Лангакер таким чином пояснює природу 

лінгвістичних категорії: «Усвідомлення невизначеності граматичних 

конструкцій не свідчить про те, що їх не існує, або що в мові усе є мінливим, 

неструктурованим чи позбавленим форми» [163, с. 14]. Тобто, ми повинні 

визначати структури та точно описувати їх термінами відповідності між 

окремими елементами. Питання не в тому, є мова дискретною чи безперервно 

мінливою і наскільки. Питання полягає у тому, як визначити для кожної мовної 

одиниці, що саме робить її дискретною або мінливою як у мові, так і у 

лінгвістичному аналізі. 

Дискретні та континуумні категорії схематично зображуються таким 

чином: 

 

 

ДИСКРЕТНА КАТЕГОРИЗАЦІЯ 

 

 

 

КОНТИНУУМНА КАТЕГОРИЗАЦІЯ 

 

 

 

 

Схема 2.3.2. Типи категоризації 
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Отже, можливо дійти висновку, що усі категорії та їхні елементи мають 

межі. Проте ці межі є розпливчатими, суміжними з межами інших категорій та 

їхніх елементів. Саме завдяки цьому ідеалізовані когнітивні моделі не можна 

вважати фокусними точками в межах континууму на зразок того, що описали 

П. Кей і Б. Берлін, досліджуючи кольори. 

Детальний аналіз використання теорії прототипів для вирішення 

лінгвістичних проблем та аналізу мовлення людини виклав у своїй праці 

«Прототипи в когнітивній лінгвістиці» Дж. Тайлор [391], навівши приклади її 

використання для аналізу лексичних, морфологічних та синтаксичних мовних 

одиниць. Так, наприклад, теорія прототипних ефектів [373, с. 32] дозволила 

пояснити значну кількість синтаксичних явищ, пов’язаних із порядком слів у 

реченні. З погляду цієї теорії шляхом вивчення корпусу іспанської мови можна 

встановити більш прототипні та природні синтаксичні структури для кожного 

типу мовних повідомлень, оскільки будь-який семантичний зміст потребує 

певної синтаксичної структури.  Такий підхід до синтаксису має значну 

кількість переваг перед іншими підходами, які спираються на рівнозначність 

синтаксичних одиниць, відрізняючи їх лише за місцем розташування 

складових. 

Розуміння морфологічних категорій з погляду теорії прототипів 

передбачає, що іменники, прикметники, дієслова чи прислівники є не просто 

безпомилково розмежованими одиницями, а певним чином накладаються одна 

на одну залежно від функціонування, що К. Компані Компані називає процесом 

розмивання категоріальних меж [293, с. 148]. Так, прототипні категорії 

зазвичай мають чітко окреслену граматичну характеристику, тоді як інші 

елементи посідають проміжне місце між тією та іншою граматичною 

категорією, належачи водночас як до однієї, так і до іншої. Наприклад, 

іспанська лексема rápido залежно від контексту може бути іменником, 

прикметником або ж прислівником. Ця теорія сприяла також розширенню 

міждисциплінарних зв’язків між лінгвістикою та такими науками, як 
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антропологія, біологія тощо, оскільки поєднання мовного та енциклопедичного 

знання у вивченні людського мовлення неможливо відділити від загального 

аналізу пізнання світу людиною та від антропологічних напрямів досліджень, 

які роблять можливим вивчення культур різних народів. 

Можливо стверджувати, що теорія прототипів у поєднанні із когнітивною 

семантикою стали проривом епістемологічного напряму в лінгвістиці, 

розширивши підходи до вивчення мови і мовлення, які дають можливість 

описати також явища навколишньої дійсності. Когнітивна семантика теорії 

прототипів доводить, що розшарування категорій на прототипні та периферійні 

зумовлюється актуалізацією певних концептів та міжконцептуальних зв’язків у 

той чи інший період історичного розвитку нації.  

У світлі теорії прототипів Д. Герартс визначає чотири причини 

семантичних змін мовних одиниць: 

1) яскравіша представленість одних складових, ніж інших у межах 

категорії; 

2) утворення декількох центрів, оточених периферійними значеннями, які 

від них походять, різними значеннями однієї мовної одиниці; 

 3) коливання, що виникають під час встановлення дифузних/мінливих 

меж категорій; 

 4) складнощі визначення ядерної категорії [317, с. 22]. Такі труднощі 

інколи виникають, зважаючи на багатогранність навколишньої дійсності, і це 

суперечить класичній теорії (розробка якої розпочалася у працях Аристотеля), 

згідно з якою визначення категорії базується на умовах достатності та 

необхідності. Якби класична теорія відповідала дійсності, то усі умови 

визначення категорії мали б однаковий ступінь застосування, що не відповідає 

дійсності. Наприклад, у межах категорії птах, незважаючи на переважну 

відповідність складових цієї категорії, умова уміє літати характеризує не всіх 

птахів, наприклад, вона не характеризує пінгвінів. 

Перші дві причини вказують на важливість виділення центральних та 

периферійних елементів категорії. У діахронному плані центральні елементи є 
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більш стійкими стосовно периферійних, які утворюють більш абстрактні та 

периферійні значення шляхом метафоричних та метонімічних перенесень, що в 

когнітивній лінгвістиці вважаються основними механізмами утворення нових 

значень. Така семантична ґенеза (термін Д. Герартса) є фундаментальним 

поняттям для розуміння гнучкості категорій та динамічного характеру 

еволюційних змін концептів.  

Дифузність категорій пояснює факт тісного зв’язку між 

енциклопедичними знаннями носіїв мови та семантичними змінами, оскільки 

асоціативні зв’язки, що їх породжують, виникають завдяки культурним 

феноменам даного суспільства. 

Гіпотезу Д. Герартца можливо резюмувати в наступній таблиці: 

 РОЗШИРЕННЯ (у 

преференційному 

плані) 

ІНТЕНСИВНІСТЬ (у 

плані сприйняття) 

ВІДМІННОСТІ 

(співвідношення: 

центральні елементи і 

периферія) 

(a) відмінності у 

значенні членів однієї 

категорії (ступінь 

представленості). 

 

 

(1) семантичні зміни як 

моделювання 

прототипного ядра. 

(б) схожість 

сприйняття через 

спорідненість 

елементів у межах 

категорії та її 

розшарування. 

(2) семантичні зміни як 

відмінності у 

сприйнятті 

споріднених у межах 

категорії елементів. 

НЕПЕРЕДБАЧУВАНІСТЬ 

(проблема встановлення 

меж категорій) 

(в) коливання меж 

категорії, відсутність 

чітких меж. 

 

(г) неможливість 

визначення категорії 

завдяки «умовам 

достатності та 
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(3) ефемерні (минучі) 

семантичні зміни 

(семантична генеза). 

необхідності». 

(4) енциклопедична 

природа семантичних 

змін. 

 

Таблиця 2.3.3. Співвідношення енциклопедичного наповнення і 

семантичної ґенези лексем-репрезентантів концепту 

 

За допомогою семантичної полігенези в світлі історичної когнітивної 

семантики можна пояснити надзвичайно неординарне явище: відновлення 

певних семантичних явищ в межах категорії через тривалий проміжок часу 

після його зникнення. Звичайно, умовою такого феномену є повторна дія 

когнітивних механізмів, які привели до його появи вперше. На думку 

Д. Герартса, причиною такого феномену є «діахронна неоднорідність 

периферійних значень, що базуються на постійному переході менш вживаних 

значень до лексичного ядра» [317, с. 65]. 

Для Ю. Степанова [235], Н. Коч [98], Т. Козлової [88] та деяких інших 

вчених семантична ґенеза полягає в етимологічному архетипі/етимоні концепту 

та сумі ідей, акумульованих у різні історичні періоди. Отже, актуальність може 

активувати неактуальні значення, висуваючи їх на перший план, або значення, 

що давно зникли. 

Даний підхід разом із теорією прототипів наштовхує на висновок про те, 

що тривалість існування центральних категорій пояснюється існуванням 

прихованого когнітивного механізму, який змушує периферійні значення 

з’являтися знову через кілька століть після їхнього зникнення. Яскравим 

прикладом, наведеним Д. Герартсом, є випадок із голландським словом 

verduisteren, яке до XVII століття означало змусити зникнути; знову це 

значення з’явилося у ХХ столітті, але воно немає прямого зв’язку з жодним із 

сучасних значень цього слова [317, с. 68]. 
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Виникає питання ступінь важливості історичного періоду часу для 

виникнення та розуміння периферійних значень. На думку Ю. С. Степанова 

«історичний час не відіграє жодної ролі, а важливими є лише асоціації, що 

гармонічно поєднуються в певній ідеї» [235, с. 61]. Справді, історичний час не 

відіграє жодної ролі для процесу «сумування ідей» у концепті, проте 

актуалізація в людській свідомості певного асоціативного зв’язку тісно 

пов’язана із зовнішньо лінгвістичними соціокультурними обставинами, які 

задають певний напрямок.  

Досліджуючи розвиток семантичного значення іспанського дієслова 

acostarse, можливо зробити висновок про те, що зміни відбулися не лише в 

периферійних значеннях цього дієслова, а що центр категорії у ХІІІ столітті 

змістився, завдяки чому з’явився вторинний ядерний елемент, що 

характеризується широкою продуктивністю у породженні нових асоціативних 

зв’язків. Цей факт, звичайно, не заперечує можливостей відродження якоїсь із 

первинних асоціацій, оскільки вторинне ядро генетично пов’язане із 

первинним, проте значно їх зменшує. 

Семантичну ґенеза дієслова acostarse можна зобразити векторно, де 

літери позначають наступні значення: 

A: acercarse a un lugar físico (первинний прототип) «наблизитися до 

фізичного об’єкта» (XI століття); 

B: acercar algo a un lugar físico «наблизити що-небудь до фізичного 

об’єкта» (XII століття); 

C: acercarse a un lugar no físico o a un concepto «наблизитися до чого-

небудь нефізичного або до поняття» (XIII століття); 

D: acercarse a la costa, atracar «наблизитися до берега, причалити» 

(XIV століття); 

E: tumbarse (el segundo prototipo) «впасти, повалитися» (XIII століття 

(вторинний прототип)); 

F: inclinarse «нахилитися, схилитися» (XIV століття); 
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G: mantener relaciones sexuales con alguien «мати сексуальний зв'язок з 

ким-небудь» (XIV століття); 

H: ladearse un edificio o construcción «похилитися (про будівлю)» 

(XVI століття);  

 

Латинська 

мова 

Століття 

X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 

                                            B - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                                                                D - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                                                                                          H - - - -  - - - - - - - - - - - - - - 

Z                               A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                                                   C - - - - - - - - - - - - -  

 

                                                         E  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                                                                  G - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                                                             F - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

                                                                                           I - - - - - - - -  - - - - - - - - - - 

 

Схема 2.3.4. Семантична ґенеза дієслова acostarse 

 

I: tumbar algo o a alguien «звалити що-небудь або збити кого-небудь з 

ніг». (XVI століття); 

Z (архетип): A + costa, -ae (del latín) 

Продовживши дослідження, можна з’ясувати, що сучасний концепт 

містить у собі значну кількість додаткових характеристик, що відображено у 

переносних значеннях лексеми, зокрема «стихнути (про вітер)», 

«співмешкати».  
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Отже, мовна картина світу реагує на еволюційні процеси в межах 

національної концептосфери розвитком полісемії, появою когнітивних метафор 

та новотворів, які відображаються реорганізація концептуальної структури та 

формування вторинних ядерних прототипів.  Дифузність меж концептів та їхній 

зв'язок із етимологічним архетипом, постійний взаємовплив концептів 

поступово модифікує систему національної концептосфери зсередини, будучи 

внутрішньосистемним чинником, тоді як зовнішній історичний вплив 

спричиняє кардинальні зміни свідомості нації шляхом зовнішнього впливу на 

концептосферу.  

 

 

2.4. Базовий рівень свідомості та ступінь абстрагування в ієрархії  

національномаркованих концептів Іспанії 

Концепти базового рівня свідомості є основою ієрархічної структури 

національномаркованих концептів, оскільки універсалії на цьому рівні уже є 

досить інформативними, щоб сприйматися носіями концептосфери як об’єкт чи 

явище національно-культурної своєрідності. Саме на цьому рівні починається 

процес занурення концепту в духовну ауру народу, де він набуває специфічних 

рис і відтінків, збагачуючи своє інтерпретаційне поле новими концептуальними 

ознаками та модифікуючи набір ядерних прототипних категорій. 

Ядром номінативного поля національномаркованих концептів,  важливою 

характеристикою яких є високий рівень абстрагування, зумовлений  тривалим 

історичним розвитком і підкріплений солідною концептуальною базою, є 

абстрактні мовні одиниці. Проте, репрезентація в мовній картині світу  їхній 

категорій та їх когнітивних ознак може здійснюватися за допомогою 

конкретних лексем, якими оперує базовий рівень людської свідомості. Останні 

характеризуються досить високою інформативністю для носіїв національної 

концептосфери та яскраво вираженим аксіологічним компонентом.  Їх можна 

класифікувати за принципом віднесеності до певної сфери життєдіяльності 

суспільства. Завдяки щільній асоціативній мережі національномаркованих 
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концептів майже кожен з них може апелювати до будь-якої з одиниць, що 

знаходяться на базовому рівні свідомості людини, незалежно від сфери її 

функціонування, і відповідно, до сфери емоційно-перцептивного досвіду 

людей, що поєднався з національно-культурними установками. Таким чином, 

ієрархічна структура ментальних одиниць за ступенем їх національної 

маркованості піднімається від ментальних одиниць, властивих базовому рівню 

свідомості, що містять основну інформацію про концепт і вербалізуються 

переважно лексикою з конкретним значенням, до високоабстрагованих 

концептів з великим обсягом історичносформованої когнітивної бази та 

яскравою національною ідентичністю, що вербалізуються абстрактними 

мовними одиницями. Проміжні щаблі ієрархічної структури визначаються 

збільшенням обсягу концептуального наповнення в, відповідно, більшою 

узагальненістю своїх мовних номінацій. 

Викладене вище підтверджується значною кількістю досліджень, у яких 

вчені намагаються відповісти на питання про сутність концепту. Розпочнемо з 

того, що С. Г. Воркачов вважає, що подекуди замість концепту дослідники 

зосереджуються на його образному втіленні, тобто його частковій 

репрезентації. Він стверджує, що ангел і демон слугують символічним 

втіленням концептів ДОБРО і ЗЛО, які метафоризуються в їх 

персоніфікаційному втіленні. Так само, на думку вченого, концепт РОСІЯ 

метафоризується прагмонімами береза, черемха [40, с. 22]. Натомість 

домінантними концептами російської культури визначаються ІСТИНА, 

ЛЮБОВ, СПРАВЕДЛИВІСТЬ, ЩАСТЯ, БАТЬКІВЩИНА, адже їх абстрактність 

свідчить про багатоаспектність їхніх втілень, що визначає широту їхньої 

асоціативної мережі та домінантність ціннісної складової. 

Таким чином, конкретна мовна одиниця, що номінує певний 

відображений у концептосфері образ є лише категорією концепту. Але якщо 

цей образ набуває аспектів оцінності та асоціативності, він перетворюється на 

концепт, поєднуючи в собі кілька категорій та когнітивних ознак. Чим більша 
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їхня кількість, тим більшим за обсягом стає концепт, і більш абстрагованою 

стає форма його вербальної номінації.  

До домінантних національномаркованих концептів британської 

концептосфери в науковій літературі віднесено водночас абстракції високого 

ступеня (prosperity, freedom, individualism) та конкретні втілення певної 

національної ідеї (island, sea, ship – асоціюються з територіальною 

ізольованістю держави) [48]. 

Американська національна концептосфера характеризується 

домінантністю концептів privacy, equality, individualism, freedom [82, с. 11],  

ціннісна складова яких становить ядро полінаціональної самосвідомості. 

Виходячи з вищезазначеного, концепти, що є домінантними в 

концептосфері народу, мають вербалізуватися  в мовній картині світу 

абстрактними одиницями, що можуть апелювати до конкретних втілень певної 

ідеї, репрезентованих лексикою з конкретним значенням.  

Натомість, серед наукових досліджень у сфері лінгвістичної 

концептології знаходимо праці, присвячені вивченню концептів, мовне 

вираження яких репрезентовано конкретними іменниками або лексемами-

персоніфікаторами: toro [230], телефон [229], Христос [129], бог [163].  

На нашу думку, якщо за номінацією стоїть певна низка асоціативних чи 

образних зв’язків, певний обсяг чуттєво-перцептивного досвіду, якщо вона 

здатна зумовлювати зміну емоційного стану, то її можна вважати концептом 

певного рівня, який залежить від обсягу цієї когнітивної бази.  

Залежно від цього обсягу концепти можливо поділити на одиниці 

більшого чи меншого ступеня абстрагованості. Вони можуть номінуватися: 

1) лексикою з конкретним значенням і посідати нижчі щаблі ієрархічної 

структури національномаркованих концептів; 

2) лексикою з абстрактним значенням, що номінує концепти проміжного 

рівня абстрагування і посідає середні щаблі ієрархічної структури; 
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3) лексикою з абстрактним значенням, що вербалізує концепти вищого 

рівня абстрагування і є номінацією домінантних національномаркованих 

концептів у національній концептуальній системі. 

Одиниці найвищого щабля ієрархії концептів представляють собою 

універсалії духовної та матеріальної культури народу, у яких відображено 

аксіологічну систему народу, сформовану завдяки специфіці його 

світосприйняття. Такі культурні універсалії утворюються завдяки образно-

метафоричним процесам, що відбуваються в людській свідомості. 

Концептами проміжного рівня абстрагування можуть виступати 

ментальні одиниці, що формують оцінку явища та вербалізуються номінаціями: 

1) емоцій і почуттів (TEMOR, ALEGRÍA); 

2) політико-економічних орієнтирів (DIVERSIDAD, VIVIENDA, DINERO, 

AUTONOMÍA, MONARQUÍA PARLAMENTARIA); 

3) подій та сценаріїв (FIESTA, BODA, VIAJE); 

4) історичних реалій (ACADEMIA REAL ESPAÑOLA, CONQUISTA, GRAN 

ARMADA, AUTARQUÍA, DICTADURA); 

5) характеристиками морально-етичної сфери (TOLERANCIA, FAMILIA, 

HONRA). 

6) науково-прогресивних реалій (ILUMINISMO, TECNOLOGÍA); 

7) культурно-мистецьких реалій (CAFÉ-CANTANTE, MANIERISMO, 

CUBISMO). 

Самий нижчий рівень ієрархічної структури посідають концепти, що 

відображають фізичні об’єкти, які асоціюються з певними ціннісними для 

відповідної культури орієнтаціями, тобто на їх рівні уже починає формуватися 

когнітивна база більш абстрагованих ментальних одиниць. Відповідно до сфери 

приналежності об’єктів навколишньої дійсності, концепти, вербалізовані 

конкретними мовними одиницями, можна розподілити на такі, що 

відображають: 

1)  місцевість (océano, península, cordillera, llanura – ідеї уособленості, 

різноманітності, відмінностей); 
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2) живу природу (oliva, madroño, alcornoque, oveja, golondrina); 

3) клімат і погоду (sequía, calor – ідея авантюрності, адже в спеку важко 

наполегливо й багато працювати); 

4) побутові умови (alcázar,  molino, espada, capote, villa – втілення любові 

до своєї землі, відчуття патріотизму ); 

5) продукти (aceite, pescado, verduras, oliva, uva – специфіка рутинності 

повсякденного життя; відображення способу життя, завдяки якому добуваються 

найбільш поширені на цій територій продукти харчування); 

6) статус  (hidalgo, señora, conde, sacerdote – специфіка соціального 

устрою суспільства, його розподіл на людей із різним типом світогляду: 

релігійного, міщанського, лицарсько-аристократичного). 

Принцип руху від простого до складного можливо екстраполювати в 

національну концептуальну систему, зокрема в процес формування ієрархічної 

структури концептів. Нижчий рівень ієрархії є найбільш деталізованим, проте 

кожен з його окремих елементів не несе в собі значного обсягу інформації. Чим 

вищим є щабель ієрархічної структури, тим більш узагальнений і 

абстрагованим стає мовне вираження, натомість збільшується обсяг когнітивної 

бази концепту. 

Цей процес можна прослідкувати на схемі, розробленій іспанськими 

лінгвістами- когнітологами [301, с. 42]. Порівняємо такі речення: 

1) Algo pasó. 

2) Una persona hizo algo. 

3) Un niño empujó a una niña. 

4) Su niño ofendido empujó a una niña que le molestaba. 

5) Su niño ofendido, pequeño Juan, empujo a la niña irritante que se burlaba 

de su nariz. 

Запропоновані вище речення відрізняються ступенем деталізації так само, 

як і концепти ієрархічної структури. Останнє речення є найбільш 

деталізованим, проте кожен його компонент окремо не містить в собі 

достатньої інформативності. Кожен наступний приклад є менше 
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деталізованими семантично, проте він несе в собі більше типологічної 

інформації, окреслюючи значеннєву схему. Вектор деталізації категорії агента 

виглядає таким чином: 

 

 

PERSONA → VARÓN → NIÑO → JUAN 

 

Схема 2.4. Вектор розвитку уточнення інформації 

 

У цьому ланцюгу зростання ступеня інформативності можливо 

прослідкувати в напрямку з ліва на право таким чином, що наступний ланцюг є 

гіпонімічно включеним до попереднього. Це свідчить про здатність людського 

мислення пов’язувати в складні системи категорії різного ступеня 

абстрагування. 

Ця гіпотеза підтверджується також теорією про три рівні категоризації: 

суборденантний, базовий і суперординантний [381, с. 28]. Перший з них 

містить дуже деталізовану у нашому прикладі інформацію (niño ofendido, Juan). 

Другий є досить інформативним, але не переобтяженим деталями (varón, niño). 

Останній містить найбільш узагальнену інформацію, що виражається 

гіперонімами на семантичному рівні (persona). 

Необхідно зауважити, що теорія про три рівні категоризації повністю 

узгоджується із теорією прототипів (див. розділ 2.3), згідно з якою явища та 

об’єкти не існують у світі незалежно від спостерігача/суб’єкта, а психологічно 

відтворюються ним у процесі категоризації елементів навколишнього світу.  

Категорізація об’єктів найбільш часто відбувається саме на базовому 

рівні свідомості, оскільки він є досить інформативними, достатнім для 

розпізнавання характерних ознак об’єкта, проте не переобтяжує людську 

пам'ять деталізацією. Мовні одиниці, що ввербалізують концепти цього рівня 

містять набір характерних концептуальних ознак,  не занадто їх деталізуючи. 
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Ось чому вони найчастіше вербалізуються у комунікативному процесі. Одиниці 

базового рівня: 

1) найбільш часто впізнаються людиною, співвідносячись з близькими їй 

образами; 

2) вербалізуються досить простими і загальновживаними мовними 

одиницями; 

3) містять достатній обсяг інформації, щоб людина могла запам’ятати 

характерні риси об’єкту [344, с. 86].  

Суборденантний і суперординантний рівні не відповідають переліченим 

вище критеріям, оскільки перший з них обтяжує людську пам’ять, а другий є 

занадто узагальненим для повсякденного використання, переобтяжуючи 

сприйняття надлишком інформації. 

Окрім того, елементи базового рівня гармонійно співвідносяться з 

наборами прототипних категорій, закладеними в концептуальне ядро. 

Прототип, будучи абстрактним образом, що втілює в себе множинність 

диференційних форм одного й того ж об’єкту, зазвичай вербалізується 

найбільш вживаною в комунікативному процесі лексемою. Він є головною 

складовою ідеалізованої когнітивної моделі, оскільки в ньому зібрано ті 

когнітивні ознаки, що найчастіше зустрічаються в багаточисельних утіленнях 

предмета чи явища.  

Не досить типовими вербалізаторами базової категорії niño, наведеної в 

нашому прикладі вище, є мовні втілення niño ofendido, Juan, оскільки вони 

занадто її конкретизують. Тоді як лексеми persona, varón є занадто 

узагальненими і не дають чіткої уяви про ситуацію.  

Отже, пов’язавши між собою прототипні та базові категорії, завдяки яким 

найчастіше актуалізуються національномарковані концепти в мовній картині 

світу, ми можемо виокремити ті мовні одиниці із мовленнєвого процесу, які 

найбільше відображають стереотипні та прототипні уявлення носіїв іспанської 

мови, щоб з’ясувати ступінь їхньої актуальності, комунікативної необхідності 

місце в концептуальному полі в певний історичний час.  
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Зважаючи на те, що національна свідомість визначається значно вищим 

ступенем розвитку, ніж первинний перцептивний досвід, розвиток концептів 

від базового рівня до його перевтілення в національно-специфічну мисленнєву 

одиницю вимагає колективного осмислення, узагальнення та інтелектуальної 

рефлексії, адже специфічно ціннісна основа таких концептів вимагає 

перетворення цінності на національну ідею – процесу, що неможливий без 

асоціативно-метафоричних перетворень концепту на абстракцію вищого рівня. 

Вивчаючи специфіку національної концептосфери іспанців, можемо 

стверджувати, що базовий концепт toro є ієрархічною сходинкою більш 

абстрагованих концептів corrida → TAUROMAQUIA, caballo → caballero → 

CABALLERÍA, hidalgo → macho → MACHISMO, mujer → FEMINISMO, dios  → 

iglesia → FE, conquistador → CONQUISTA, baile → pasión → FLAMENCO. 

Оскільки йдеться про національну концептосферу, де важливе місце посідає 

ідейно-оцінний компонент, то культурні універсалії варто визначати, 

відштовхуючись від прототипних образів, що формуються завдяки елементам  

базового рівня людської свідомості та абстрагуються й осмислюються на рівні 

національної свідомості, відбиваючи специфіку національної культури в 

напрямку від індивідуально-базового до колективно-національного.   

Отже, використання мовних одиниць, що номінують концепти, властиві 

базовому рівню людської свідомості, які відзначаються частотністю 

вербалізації в мовній картині світу, свідчить про актуалізацію національно-

маркованих концептів – сутностей вищого рівня абстрагування, пов’язаних 

спільною ієрархічною структурою. Актуалізація вищих абстрактних сутностей 

базовими концептами пояснюється індивідуально перцептивною доступністю 

та прототипністю категоріальних ознак останніх, що робить їх максимально 

активною частиною національної концептосфери.  
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2.5. Системність еволюційного розвитку іспанських національно-

маркованих концептів 

Розгляду діахронії як системного явища, яке характеризується власними 

закономірностями розвитку, свідчить про те, що поява нових семантичних 

явищ у мові не є оказіональною. Когнітивний діахронний підхід дає можливість 

пояснити такі складні й суперечливі на перший погляд явища, як випадкова 

метафорична чи метонімічна асоціація, де поняття етимологічного архетипу та 

прототипного ядра концепту відіграють головну роль. 

З цього приводу існують різні, майже протилежні теорії стосовно того, 

чим обмежується формування значень концептів, які вербалізуються в мові, та 

стосовно існування певних правил утворення нових значень чи їх 

оказіональності. На думку академіка Б. О. Серебряннікова (1915–1989) 

узагальнений інваріантний образ об’єкта створюється завдяки досвіду, і лише 

після цього з’являється його номінація [218, с. 148]. Учений вважає, що 

найбільш розповсюдженим способом найменування є використання існуючого 

звукового образу, що називає одну із ознак нового іменованого предмету. 

Займаючись порівняльно-історичним мовознавством, він стверджував, що 

частіше за все «вибір ознаки у якості основи найменування не залежить від 

яких-небудь зовнішніх умов і є результатом випадкових асоціацій» [218, 

с. 155]. 

О. М. Фрейденберг (1890-1955) говорила про те, що кожне нове 

найменування підлягає спільному для усієї системи симантизації закону, згідно 

якого кожне значення існує в особливій формі, зовсім не схожій на попередню, 

і що ці відмінні форми переходять одна в одну, зберігаються в латентному 

(прихованому) вигляду, мають здатність з’являтися знову, втрачаючи своє 

попереднє значення [258, с. 46]. Тож, дослідниця стверджує, що значення може 

існувати в латентному вигляді ще до появи відповідного концепту, а потім, 

завдяки потребі найменування чогось зовсім іншого з’являтися на основі 

випадкової асоціації. Тобто функція передує поняттю, а необхідність 
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найменування поняття, коли воно з’являється, активує випадкові асоціативні 

зв’язки із уже існуючою форму, яка й стає назвою нового поняття.  

Цим поглядам суперечать концепції М. Я. Марра, Ю. С. Степанова, 

Д. Герартса, Х. Фернандеса Хаена та інших учених, які аналізують 

послідовність виникнення нових значень та пояснюють несподівані переходи 

актуалізацією значень етимологічного архетипу або інших значень, що 

з’явилися в процесі історичного розвитку концепту.  

На думку академіка Миколи Яковича Марра (1864–1934), поява нових 

найменувань – це іменування за функціональними ознаками, коли значення слів 

переходять відповідно до подібності функцій іменованого раніше об’єкту та 

нового об’єкту, який його замінив [131, с. 219]. 

Так звану «функціональну» семантику М. Я. Марра, яка швидше є 

семіотичною, підтримує Ю. С. Степанов, хоча й наголошує на відмінності свого 

теоретичного обґрунтування даної концепції. Якщо в М. Я. Марра перехід 

значень відповідно до похідної функції предмета, що називають, є лінеарним, 

то Ю. С. Степанов заперечує, що первісна свідомість могла розуміти похідну 

функцію: предмет називався метафорично, без будь-якого стосунку до його 

справжньої функції»[235, с. 46]. 

Д. Герартс, розвиваючи наукові парадигми американського вченого 

Томаса Куна [347], пояснює закономірність появи нових значень наявністю 

прототипного значення, яке обов’язково має зв’язки з новим значенням на 

основі зв’язків родинної спорідненості [317, с. 101]. Завдяки цьому факту 

окремі складові категорії можуть відрізнятися від ядерного елементу та 

вступати у зв’язки з іншими, більш периферійними складовими концепту. 

Таким чином, зв’язки між старими та новими значеннями можуть бути як 

безпосередніми, так і опосередкованими. 

Отже, згідно з принципами когнітивної історичної семантики, 

реконструкція семантичної еволюції певного концепту – це реконструкція 

поступового розширення на основі метафоричних та метонімічних зв’язків 

сітки семантичних значень, починаючи від найбільш ядерних значень, що 
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залишаються незмінними протягом тривалого проміжку часу. Окрім того, 

розглянуті теорії підтверджують, що семантичні зміни тісно пов’язані зі 

способом сприйняття реальності  людиною, а також із внутрішньою логікою, 

що існує в мові завдяки цій реальності. З погляду когнітивної історичної 

семантики стабільність значення є категорією відносною та хиткою. Значення 

слів є відносно стабільним. Проте воно піддається впливу культурного 

середовища, зміні власної пізнавальної здатності людської свідомості завдяки 

обсягу накопиченої інформації та появі нових способів її інтерпретації, 

зумовлюючи постійну зміну значення. Тож, обов’язковою умовою для розвитку 

достовірної історичної семантики є врахування усіх когнітивних (метафор, 

метонімій, прототипних структур) та культурно обумовлених 

(енциклопедичний/словниковий характер семантичних змін) чинників. 

Кожний історичний етап вносить свої корективи в динаміку розвитку 

концептів, висуваючи на перший план найвагоміші з погляду суспільно-

історичної свідомості складові, завдяки чому актуалізуються ті чи інші 

семантичні відтінки значення. Тож, дослідження діахронного розвитку 

національної концептосфери, окрім етимологічного аналізу, вимагає 

історичних, етнологічних та соціологічних методів дослідження кожного 

історичного етапу, оскільки саме завдяки вивченню особливостей життя 

суспільства можна визначити причини актуалізації одних значень та відсування 

на дальній план інших. 

Філософські закони діалектики (див. розділ 1.1.4) свідчать про розвиток 

концептосфери в часі у формі спіралевидного утворення.  У поєднанні із 

розумінням діахронії як системного явища можливо стверджувати, що 

сукупність синхронно-діахронних методів семантичних досліджень разом із 

когнітивною інтерпретацією є найбільш ефективною методикою, яка дає точну 

та достовірну інформацію. Саме на основі такої інформації можна зробити  

вірогідні прогнози подальшого розвитку національної концептосфери та 

проаналізувати проблемні моменти у становленні й розвитку національної 

свідомості.  
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Для розуміння діахронії як системного явища повернемося до історії 

розвитку цього типу досліджень у лінгвістиці. Розробка термінів «діахронія» та 

«синхронія» належить представникам структуралізму, зокрема Ф. де Соссюру 

та його послідовникам. Трактування протиставлення «синхронії – діахронії» 

завжди було неоднозначним.  Характеризуючи еволюційний розвиток як заміну 

однієї мовної одиниці іншою в часі, Ф. де Соссюр протиставляв дані поняття 

одне одному, тобто практично заперечував можливість їхнього поєднання [234, 

с. 153]. Проте твердження дослідника про обумовленість систем несистемною 

діахронною перспективою суперечить головній думці. Відмовившись від 

категоричного протиставлення діахронії та синхронії, Густав Гійом створив 

теорію психосистематики, згідно з якою від вважав мову результатом її ж 

перетворення людиною в процесі пізнавальної діяльності. Подібний погляд 

можна знайти і в працях В. фон Гумбольдта, який говорив про мову як про 

діяльність, яка формує мислення: «за своєю дійсністю сутність мови є чимось 

постійним і водночас перехідним у кожний момент» [50, с. 70]. 

Теорія протиставлення синхронії та діахронії порушує системні зв’язки, 

що суперечить семантико-когнітивному підходу до вивчення концептів, які 

вербалізуються мовними одиницями. Мінливість та розмитість категоріальних 

меж концептуальних ознак зумовлює необхідність розгляду діахронії як  

системного явища та вивчення складових мовної системи з погляду 

інтеграційного підходу. Не будучи статичним утворенням, людська свідомість 

постійно генерує нові уявлення про світ на основі отриманої перцептивно-

емпіричної інформації, що постійно відображається в мовній картині світу. 

Тож, синхронне вивчення мовної системи варто розглядати як вивчення 

енциклопедичного/словникового семантичного значення мовних одиниць, 

тобто того значення, що є відносно стабільним. Тоді як актуалізація тих чи 

інших периферійних складових обумовлена діахронним розвитком 

вербалізованого концепту, який відбувається на основі метафоричних 

перенесень або шляхом відродження призабутих чи застарілих асоціативних 

зв’язків. 
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І хоча структуралістський і когнітивний підходи до семантики 

характеризуються значними відмінностями, на думку деяких учених, вони 

певним чином можуть доповнювати один одного. Наприклад, А. Вежбицька не 

бачить протиріч між прототипом та інваріантом, пропонуючи доповнювати їх 

один одним [46, с. 91], що зумовлює більш глибоку та всеохоплюючу 

інтерпретацію процесів семантичних змін. У даному напрямі розвиваються 

також міркування К. Ле Клеркта Ф. Гарсія Хурадо [315], [316]. Поєднання 

підходів когнітивної семантики прототипів та семантики структуралістів вивчає 

також Х. Сіфуентес Онрубья (див. Х. Сіфуентес Онрубіа, 1990). 

Дослідження еволюційних процесів всередині іспанської концептосфери 

є можливим лише завдяки ретроспективному аналізу (див. праці В. Г. Таранця), 

оскільки для вченого точкою відліку є його власна концептосфера, сформована 

сучасністю.  

Саме тому необхідним є використання комплексної методики 

дослідження, у якій враховано усі найбільш впливові чинники, що спричиняють 

зміни концептуального ядра. Використання етимологічного аналізу дає 

можливість сформувати основу утворення, проте не дає можливості побачити 

його характерні риси. 

Лише в процесі комплексного використання, разом із семантико-

когнітивним та порівняльно-типологічним аналізом, історичних, етнологічних 

та соціологічних методів дослідження очевидною стає системність 

еволюційного розвитку національномаркованих концептів, зникають 

прогалини, які раніше визначалися лінгвістами як відхилення від норми. 

Вивчення формування національномаркованого забарвлення концептів 

вимагає послідовності, яка базується на комплексному аналізу концептів з 

використанням різноманітних методів дослідження, зокрема тих, що 

використовуються в суміжних дисциплінах. 

Отже, підсумуємо теоретичну базу та інтерпарадигмальність 

концептуального апарату, застосованого в нашому дослідженні: 
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1. Згідно з теорією хаосу будь-який розвиток є системним, тобто 

відхилення від норми також є нормою. Зміни ж, до яких призводять ці 

відхилення, не є випадковими. Вони підпорядковуються принципу 

каузальності. 

2. Когнітивний підхід дає можливість пояснити складні явища 

метафоричної та метонімічної асоціації завдяки принципу випадковості, де 

поняття етимологічного архетипу й прототипного ядра слугують правильному 

сприйняттю і розумінню відповідних мовних одиниць. 

3. Принцип необхідності актуалізації концептів слугує розширенню 

їхнього інтерпретаційного поля, а отже, і модифікації. 

4. Принцип системності дозволяє прослідкувати особливості й 

закономірності еволюційного розвитку концептів. 

Отже, будь-яка модифікація концепту визначається мінливістю його 

категорій, зміною обсягу когнітивних ознак інтерпретаційного поля концепту 

та стабілізуючою роллю його етимологічного архетипу. 

 

 

2.5.1. Роль етимологічного архетипу концептів у еволюції 

національної концептосфери Іспанії 

Для визначення найбільш ефективних методів вивчення еволюційних 

змін мовної картини світу, а відтак і національної концептосфери, зміни у якій 

відображаються мовою, необхідно перш за все визначитися стосовно понять 

ядерних та периферійних складових елементів національномаркованих 

концептів.  

Найбільш вагомою частиною дослідження концепту, на думку 

Ю. С. Степанова, є вивчення етимології лексеми-репрезентанта, для чого 

необхідно звернутися до праформи слова, визначити джерело його появи та 

спосіб його утворення. Щоб визначити внутрішню форму концепту, необхідно 

звернутися до стану культури на момент його зародження, тобто вивчити 
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народні обряди, повір’я, звичаї, архетипи та світобачення, частиною якого є 

дане ментальне утворення [236, с. 47]. 

Методика етимологічного дослідження концептів висуває на перший 

план вивчення так званої «внутрішньої форми», що є терміном, який з’явився в 

результаті вивчення мови, але який можливо застосувати до будь-якого явища 

культури. Ще давньогрецький філософ Фукідіт вказував на те, що історики 

мають судити про духовне значення чого-небудь, вивчаючи його матеріальні 

залишки в теперішньому. Подібна думка отримала розповсюдження в 

XIX столітті завдяки працям російського дослідника К. Кавеліна, який вважає, 

що дослідження народних обрядів та звичаїв має проводитися методом пошуку 

буквального смислу, того, який був втрачений і був наново витлумаченим 

народом згідно із його світосприйняттям. Пізніше цей буквальний зміст 

лінгвісти назвали внутрішньою формою, розуміючи під нею усвідомлену 

носіями мови вмотивованість значення слова певної мови значенням його 

морфем або вихідним значенням того ж слова. Таким чином, образ, покладений 

в основу номінації, зумовлює певний спосіб формування концепту, що 

репрезентується цим словом. 

Увівши термін «внутрішня форма» у лінгвістику, О. А. Потебня в 

1862 році написав: «У лексемі ми виділяємо зовнішню форму, представлену  

розбірливим звуком, зміст – те, що об’єктивується звуком, а також внутрішню 

форму, тобто найбільш близьке етимологічне значення лексеми, що є способом 

вираження змісту» [195, с. 36]. Внутрішня форма розуміється вченим як спосіб, 

за допомогою якого в похідному слові відображено попереднє слово, що 

слугувало основою [195, с. 39], учений підкреслив відсутність можливості 

змішання змісту із внутрішньою формою. У якості прикладу він навів російську 

лексему  жалованье, латинську  annuum,  pensio, французьку gage, які можна 

підвести під спільне поняття «оплати». Проте спосіб втілення цього змісту в 

цих словах є абсолютно різним: annuum – те, що дається на рік, pensio – те, що 

відміряється,  gage – нагорода, результат взаємних зобов’язань, тоді як 
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жалованье  – дія любові, подарунок, а не законна оплата за виконання праці за 

попередньою домовленістю. 

Переклад терміну В. фон Гумбольдта innere Sprachform (внутрішня форма 

мови) стало основою лінгвістичного терміну О. А. Потебні, хоча Гумбольдт 

розумів його дещо по-іншому: свідчення про «дух народу», які містяться в мові 

[50]. Це розуміння внутрішньої форми є важливим у методологічному плані 

дослідження національномаркованих концептів із синхронно-діахронного 

погляду, оскільки засвідчує необхідність врахування не лише архетипних 

векторів розвитку семантичного значення, а й детального аналізу 

трансформацій концепту в послідовності історичних епох. Внутрішня форма 

концепту – це найближче попереднє значення концепту (архетип або 

первинний прототип), за допомогою якого відбуваються його нові актуалізації. 

Однак, спорідненість вторинних прототипів, що характеризуються якісно 

новим набором найбільш типових категорій – із архетипом (початковим станом 

концепту) робить його не менш важливою ланкою в моделюванні сучасної 

концептосфери. 

Отже, первинний прототип синонімізується з архетипом, внутрішньою 

формою, тоді як вторинний прототип концепту від нього якісно відрізняється, 

про що свідчить зміна набору мовних одиниць, які вербалізують концепт у 

мовній картині світу. 

Існування вторинних прототипів концептів підтверджується 

дослідженнями, де тлумачення внутрішньої форми розширено, і воно включає 

не лише одне попереднє слово, але іноді цілий ряд попередньо існуючих слів, 

значення яких розвивалося від одного до іншого. У похідних словах внутрішня 

форма визначається шляхом їхнього розкладання на окремі частини для 

визначення першопочаткового значення. Стосовно ж непохідних слів, усе 

відбувається так само, лише із тією відмінністю, що «внутрішня форма» 

сучасним носіям мови уже незрозуміла, або її взагалі не видно. У таких 

випадках «внутрішня форма» визначається у вигляді етимології слова [235, 

с. 49].  
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Необхідність етимологічного аналізу лексеми-репрезентанта концепту 

виступає на перший план не лише через наступництво концептів, а насамперед 

через можливість відродження в будь-який історичний період часу втрачених 

асоціативних зв’язків, які за сприятливих історико-соціальних обставин можуть 

вторинно актуалізуватися. Згадаємо хоча б приклад із дослідження Д. Герартса, 

який демонструє феномен так званої «семантичної полігенези» на прикладі 

голландського (нідерландського) слова verduisteren, яке до ХVII століття 

означало to make disappear. Потім це семантичне значення було втрачене, а 

наприкінці ХХ століття воно знову з’явилося, не маючи при цьому жодного 

зв’язку зі своїм актуальним значенням на сучасному історичному етапі [318, 

с. 134]. Саме таке відновлення втраченої асоціації засвідчує необхідність 

використання методу етимологічного аналізу для дослідження національно-

маркованих концептів. Вивчення етимологічної складової дає можливість 

зробити більш вірогідне прогнозування розвитку концепту, зважаючи на значну 

здатність асоціацій цього прошарку потрапляти в фокус актуалізації, оскільки 

саме вони першочергово слугували формуванню основного 

енциклопедичного/словникового семантичного значення. Окрім того, 

прототипи та стереотипи в національній концептосфері значною мірою 

завдячують саме так званому етимологічному архетипу концепту, хоча й не 

обмежуються ним. 

На думку Т. О. Козлової жорсткість структури концептуальної матриці 

підтримує стабільність ментальної одиниці, тоді як її варіативність зумовлена 

можливістю її відмінних інтерпретацій (наповненням матриці змістовими 

елементами). Під концептуальною матрицею дослідниця розуміє стійку 

структуру, що наповнюється певним змістом залежно від того сегмента 

реальності, з яким вона співвідноситься, тобто залежить від контексту, ситуації. 

Матриця представляє собою формульну версію, первісний зміст, що слугує 

базисом для майбутніх співзначень та їх припустимих варіацій – кількісно 

необмежених, але якісно визначених [88, c. 12]. Співставлення термінів 

концептуальна матриця і прототип викликає необхідність їхньої асиміляції, 
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оскільки їх роль та наповнення у розвитку концепту співпадає: збереження 

стійкої структури, наповнення якої залежить від актуалізованих асоціацій у 

певний історичний період.  

Вивчаючи історичну ґенезу ключових національномаркованих концептів 

концептосфери Іспанії, варто відзначити той факт, що більшість лексичних 

одиниць цієї мови походить з народного варіанту латинської мови, яка була 

принесеною на Піренейський півострів римськими завойовниками. До народної 

латинської мови – субстрата – згодом проникли елементи автохтонних мов, що 

відбивали в собі ритуальні звичаї й вірування, способи сприйняття й обробки 

інформації, способи мислення та усвідомлення навколишньої реальності. Ось 

чому первинний прототип співпадає з етимологічний архетипом, тоді як 

вторинне прототипне ядро відрізняється часовим періодом своєї появи та 

характеризується зв’язками родинної спорідненості з етимоном/етимологічним 

архетипом. 

Так, концепт TORO, навколо якого з часом розвинувся цілий прошарок 

національної іспанської культури, і значна кількість нових асоціацій 

сьогодення, що походять від цього етимологічного прототипу, слугують 

вираженню надзвичайно різноманітних смислів і оцінних характеристик, 

походять із часів існування Римської імперії. Іспанське слово toro походить від 

латинського слова taurus. Його похідними є torada, torear (1554), toreador, що 

використовувалося до 1550 року; toreo (1651) (до 1280 року замість цього слова 

використовувалося слово lidia de toros) [456, с. 397]. Саме тут важливо згадати 

концепцію О. М. Фрейденберг про існування поняття задовго до появи його 

найменування [258, с. 45], доповнивши її завдяки відкриттям когнітивної 

лінгвістики тезою про спадковість найменування, хоч і небезпосередньою у 

часовому відношенні.  

Але факт тимчасової відсутності репрезентації в мовній картині світу цієї 

категорії, яка згодом набула нового позначення в мові, пояснюється 

відсутністю необхідності її актуалізації. Коли ж така необхідність з’явилася, 

категорія перемістилася ближче до прототипного ядра, отримавши нову 
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лексему-репрезентанта завдяки асоціативним зв’язкам із твариною – головним 

учасником дійства, – що були активними на той момент). У 1538 році 

фіксується поява в іспанській мові слова torero від лат. taurarius («гладіатор, що 

бився з биками»), яке використовувалося і в І столітті нашої ери [456, с. 397], 

що свідчить про актуалізацію ще однієї семантичної гілки етимологічного 

архетипу, коріння якого лежить у зв’язках родинної спорідненості прототипної 

категорії латинського концепту taurus. Відсутність лінійного переходу (від 

toreador до torero) свідчить про можливість розвитку паралельних семантичних 

гілок від спільного етимону. У 1739 році фіксується поява лексеми Torete, у 

1616 – Toril, entorilar. Torionda, зафіксоване вперше в 1495 році, має той самий 

суфікс, що й verriondo, cachonda, hediondo.  Taurino з’являється в 1444 році як 

окультизм, тобто, класичний латинський прототип знову послугував розвитку,  

ламаючи лінійну спадковість формування семантичних значень. У ХІХ столітті 

з’являються похідні від грецьких слів «tâuros mákhomai», що означає «я 

б’юся/борюся» або «я вправний / чудовий у справі» tauromaquia й tauromáquico 

[456, с. 397].  

Отже, протягом тривалого розвитку національної концептосфери, поряд 

із новими значеннями час від часу активізовувалися периферійні значення 

етимологічного архетипу, що свідчить як про його стабілізуючу роль, 

непомітну пересічному мовцю, так і про його місце у формуванні асоціативних 

зв’язків у межах національної концептосфери, про перманентність 

концептуального розвитку, на відміну від процесів концептуалізації понять, які 

можна вважати відносно завершеними (відносно, оскільки розвиток наступного 

прототипного ядра не виключається повністю з огляду на принципи 

діалектики).  

Специфіка перманентного концептуального розвитку відображається в 

семантичному обсязі мовних одиниць-репрезентантів концептів, зумовленому 

особливостями національного світосприйняття.  Розглянемо іще один приклад 

слова, яке тісно пов’язане із кількома національномаркованими концептами – 

CAZA, CONQUISTA, INQUISICIÓN, MONARQUÍA HISPÁNICA, – та номінує 
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категорію емоційної субконцептосфери: acosar. Етимоном є латинське слово 

currere («бігти»), від якого згодом утворилося лат. cursus, що в 

старокастильському варіанті cosso означало «curso, carrera (шлях, дорога)». У 

XV столітті слово acosar означає «perseguir con empeño (переслідувати, 

затравлювати, гонити, наздоганяти)», що свідчить про нелінійне 

наслідування, тобто про відновлення периферійної складової етимону (бігти з 

наміром за ким-небудь), до якого додається негативне оцінне значення із 

відтінком страху. Поява похідного acosamiento (погоня, переслідування) у 

XV столітті викликано актуальним для того часу питанням про приборкання 

непокірних задля створення міцної Іспанської імперії під владою Католицьких 

королів. Якщо переслідування здобичі було засобом виживання (позитивна 

конотація), то переслідування непокірних асоціюється із вбивством людей. У 

цьому ж столітті з’являється і непряме значення «fatigar ocasionando molestias y 

trabajos» (обтяжувати, непокоїти, набридати)», що асоціюється із втомою від 

фізичної дії – бігу, але переноситься в іншу площину та отримує яскраву оцінну 

складову в національній концептосфері Іспанії XV–XVI століття. Ще однією 

гілкою периферійних складових етимона є значення «викликати віддишку» та 

«вимотати, стомити, виснажити». І лише в ХХ столітті у дієслова acosar 

з’являється значенням «посягати» (похідне acoso «посягання»), що асоціюється 

з провиною того, хто посягає, порушенням закону (негативне конотативне 

забарвлення). Ця ж сама асоціація привела і до виникнення значення «красти», 

із яким acosar використовується в арго. Проте, тут спостерігаємо поєднання 

двох аспектів: з одного боку, це новітня асоціація, а з іншого боку – це 

асоціація, пов’язана з етимологічним архетипом, оскільки вкравши щось, 

людина має бігти, щоб її не спіймали. 

Окрім того acosar (переслідувати), у поєднанні з azar (архетипом, який 

характеризується відсутністю ціннісної складової), є первинним прототипом 

іспанських національномаркованих концептів TAUROMAQUIA й INQUISICIÓN, 

однією з ядерних категорій яких є saber oficio (знати свою справу, бути 

вправним). Вторинний прототип концепту INQUISICIÓN утворюється завдяки 
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входженню до його прототипного ядра категорії inquirir (випитувати), 

розширюючи своє значення до відшукувати невірних і заглиблюватися в 

помисли душі. Водночас до вторинного прототипного ядра концепту 

TAUROMAQUIA входять категорії toro (бик) і lidia (бій), що перетворює 

концепт на вправність / мистецтво бою з биком. 

Тож, завдяки аналізу даних етимологічних словників приходимо до 

висновку, що на різних історичних етапах не лише актуалізуються певні 

периферійні складові етимологічного прототипу та виникають нові значення 

завдяки культурно-історичним змінам, але вони також можуть змішуватися і, 

взаємодіючи між собою, формувати якісно новий спосіб сприйняття 

навколишньої реальності, а отже, з’являються інші способи інтерпретації 

дійсності, виявлення яких підвладне дослідникам завдяки вивченню динаміки 

розвитку складових національної мовної картини світу, хоча безпосередньо не 

відчувається наявність етимологічної складової концептів, на ній тримається 

значна кількість складових, актуалізованих відповідною епохою.  

 Більшість етимологічних архетипів іспанських концептів походять із 

латинської мови (близько 80% сучасного іспанського вокабуляру). Про їх роль 

у іспанській національній концептосфері свідчить зв'язок «культурної 

розробленості» денотата із словниковим складом [34, с. 30] Піренейського 

варіанту іспанської мови.  

Проте, окрім неопосередкованого розвитку мови Піренейського 

півострову та її діалектичних варіантів, мовна картина світу характеризувалася 

проникненням до неї елементів свідомості наступних завойовників – 

германських та арабо-семітських племен, – які мали свою сформовану 

концептуальну картину світу, відображену їхньою мовою. Внаслідок 

відбувалося злиття певних концептів різних культур, а іноді й заміна. Зокрема, 

своїм походженням іспанський концепт AVENTURIMO завдячує своєму 

арабському прототипу AZAR. 

Ареал Піренейського півострову з кожною історичною епохою отримує 

якісно нову форму сприйняття реальності, яка впливає на способи обробки та 
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передачі інформації. Складний процес взаємодій культур сприяє появі 

асоціативних зв’язків, які були повністю відсутніми в етимологічних архетипів, 

що походять з латини. 

Отже, етимологічна складова є інформаційно щільним прошарком 

концепту, який диференціюється хронологічно та за ознакою певних асиміляцій 

інших культур, що розширюють інтерпретаційні поля концептів. Проте більш 

об’ємним і громіздким виявляється історичний прошарок, який постійно 

змінюється, актуалізуючи все нові значення, що виникають завдяки взаємодії 

складових національної концептосфери. Яскравим доказом ролі історичних 

нашарувань у розвитку концептосфери Іспанії слугують вторинні прототипи, 

що дають поштовх розвитку нових семантичних гілок концептів. 

 

 

2.5.2. Етнологічний та історичний методи у вивченні ґенези 

національномаркованих концептів 

Вивчення ґенези національної концептосфери, що зумовлює потребу 

використання кількох методів дослідження одночасно для отримання якомога 

точніших результатів, потребує розгляду питання можливості застосування 

етнологічного та історичного методів дослідження. 

Етнологічний метод дослідження, що використовується у культурній 

антропології (етнології – назви цієї науки відрізняються у різних країнах), 

дозволяє завдяки вивченню джерела походження національномаркованого 

концепту, реалій епохи, у яку сформувалася його первинна форма, 

абстрагуватися від його суб’єктивного розуміння, пов’язаного зі світоглядом 

сучасності та науковою картиною світу, збагаченою знаннями різних епох. 

Зважаючи на можливість відновлення мовних форм через певний проміжок 

часу з новим значенням, яке відповідає потребі епохи, необхідними є вивчення 

комплексу реалій, які існували в суспільстві на момент формування архетипу 

концепту. Те ж саме стосується і занурення дослідника в часові реалії існування 

його первинного прототипу. 



202 

Оскільки історичні реалій різних епох не можливо вивчати методом 

польових досліджень, тобто проживанням дослідника в певних умовах 

тривалий час, на допомогу приходять описи, що збереглися в писемних творах, 

створених у відповідному столітті. У них реалії відображаються крізь призму 

світобачення людини, яка жила в ті часи, і її суб’єктивність значно 

відрізняється від суб’єктивності сучасного лінгвіста, світобачення якого 

визначається сьогоденням. 

Отже, детальний аналіз та порівняння творів окремої епохи дозволяє 

досить об’єктивно визначити наповнення складових досліджуваного концепту 

на той час, зокрема, зважаючи на існування загальних правил системного 

розвитку національної концептосфери, які непідвладні впливові окремих 

періодів розвитку, у яких інтерпретація концепту може суттєво відрізнятися від 

попередньої через тривалу відсутність необхідності актуалізації певної 

ментальної одиниці. 

Етнологічний метод, завдяки якому вивчаються соціальні явища та роль 

соціальних інститутів у суспільстві, об’єктивує причини їх існування. Зокрема, 

етнолог К. Леві-Стросс (1908–2009) вважав, що соціальні структури перш за все 

потрібно уявляти як об’єкти, що існують незалежно від їх усвідомлення 

людьми, хоча своїм існуванням вони завдячують саме їм. Також соціальні 

інституту подекуди мають розбіжності із тими уявленнями, які відображено 

людською свідомістю, так само, як і фізичне та чуттєве сприйняття об’єктів 

навколишнього світу може відрізнятися від їх гіпотетично створеного образу 

[114, с. 190]. Наприклад, концепт INQUISICIÓN (SANTO OFICIO) (інквізиція, 

свята справа, проникнення в глибини душі) згодом став асоціюватися з 

емоційними концептами ODIO (ненависть), TEMOR (страх), хоча первинною 

була ідея любові до Бога: 

La tortura es medio sumamente falible en la inquisición de los delitos [491, 

с. 43]. – Лесема tortura вербалізує одну із поняттєвих категорій емоційного 

концепту TEMOR.  
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Користь у використанні етнологічного методу для дослідження казок як 

соціальних інститутів вбачав російський лінгвіст В. Пропп (1895–1970). Він 

звернув увагу на те, що в давніх оповідях зафіксовано відмінні форми 

соціального ладу. Наприклад, укладання шлюбу між молодятами, що походять 

з різних земель, далеких за розміщенням, що досить відмінно від сучасних 

звичаїв, він пояснював відображенням заборони в стародавні часи 

одружуватися з особою зі свого роду / племені. Тож, В. Пропп висунув гіпотезу 

про те, що завдяки казкам можливо віднайти витоки й причини багатьох 

соціальних явищ [198, с. 22]. 

Використання етнологічного методу для дослідження ґенези національної 

концептосфери дає можливість абстрагуватися від суб’єктивного сприйняття 

кожної конкретної епохи, оскільки об’єктивує ті концептуальні зв’язки, які не 

пов’язані з індивідом. Це пов’язано з тим, що національна концептосфера існує 

незалежно від свідомості окремого індивіда. На неї впливають лише ті процеси 

індивідуальної мисленнєвої діяльності, які відбуваються в свідомості більшості 

представників нації. Навіть інтелектуальне переосмислення дійсності 

письменниками відображає національні ціннісні орієнтації та властиві 

більшості членів суспільства образно-метафоричні схеми. Нація в певний 

історичний період модифікує концептосферу, проте не може вплинути на 

загальні механізми її функціонування, оскільки це могло б закінчитися тим 

самим, що спроба реформування мови політичними інститутами. 

Етнологічний метод приходить на допомогу етимологічному в з’ясуванні 

структури архетипу концептів, що утворює стабілізуючу вісь, навколо якої 

постійно виникають нові значення у зв’язку зі змінами колективної 

інтерпретації набору певних категорій чи ознак. Так, архетип іспанського 

концепту CAZA має значення ВДАЧА, ВИПАДКОВІСТЬ. Розширюючи свою 

асоціативну складову в процесі його колективної інтерпретації, концепт залучає 

до складу свого ядра категорії об’єкт – суб’єкт. Згодом категорія  домінування 

розподіляє по-новому відносини між суб’єктом і об’єктом, сформувавши 
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вторинний прототип концепту CAZA (ПОЛЮВАННЯ: домінування над 

суб’єктом + індивідуальна випадковість + азарт). 

Напр.: La primera vista el bosque oscuro con todo el adorno que él le pinta de 

formas humanas, en vez de árboles, con trofeos de armas y caza [441, с. 365].  

Вивчення змін колективної інтерпретації матричного / основного 

значення в хронологічному порядку вимагає залучення історичного методу до 

вивчення ґенези національної концептосфери, яка відображає зміни в мислення 

та світосприйнятті народу. Послідовність процесів виникнення, формування та 

розвитку складових національної концептосфери визначають механізми 

найбільш динамічних змін, що дозволяє зрозуміти закономірності розвитку 

системи. 

Зародження національної концептосфери Іспанії відбувалося в роки 

Реконкісти, коли окремі королівства згуртувалися навколо ідеї незалежності від 

маврів. Необхідність згуртованості, викликана спільними інтересами, привела 

до формування та актуалізації концептів, що відображали цінності, риси 

характеру, умови існування, пріоритети, спільні для усіх етносів. Про іспанську 

націю, об’єднану спільною політичною ідеєю та подібним світоглядом можна 

говорити, починаючи з кінця XV століття, оскільки тогочасна мовна картина 

світу, зафіксована в писемних джерелах, відображає цінності, спільні для усіх 

етносів, що увійшли в неї на той час. 

Поява першої граматики кастильської мови в 1592 році, а також перших 

словників, стала потужним поштовхом для розвитку національномаркованих 

концептів, оскільки сприяла становленню іспанської мови як символу 

національної єдності та сприяла появі різноманітних трактатів і художніх 

творів, у яких вагомі для нації концепти відображалися у тому вигляді, у якому 

вони існували в повсякденно-побутовому типі народної свідомості, я не як 

універсальні політичні, релігійні або філософські сутності, а також підлягали 

інтелектуальному переосмисленню в межах національної концептосфери, 

властивої кожному індивіду цього суспільства. Тож, набувши статусу 
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національної, іспанська мова активно розвивалася протягом XVI–XVII століття, 

відображаючи тогочасні реалії в мовній картині світу.  

Оскільки ґенеза концептуальної картини світу випереджає розвиток 

мовної картини світу, то це дозволяє засвідчити сформованість національної 

концептосфери, що в XVI–XVII століттях відображає світогляд, який суттєво 

відрізняється від того, що фіксується в працях авторів ХV століття, зокрема під 

впливом філософа-гуманіста Л. Валли, який розмірковував над питаннями 

співвідношення мовного узусу й норми з мисленням людини [Валла Л. Твір про 

вишуканість латинської мови (1444). Москва, 1989. 164 с.], про свободу волі, 

про поняття блага та необхідність почуття патріотизму тощо. 

Різнобічність знань мислителів XVI століття визначає широкоаспектність 

їхніх творів, що проливають світло на різні сторони тогочасного життя 

суспільства, відображаючи як особливості прогресивного мислення епохи 

Відродження та Золотого віку, так і зміни свідомості етносів, спрямовані в 

русло усвідомлення себе частиною іспанської нації. 

Писемні джерела першої половини XVI століття свідчать про ціннісні 

переорієнтації суспільної свідомості, важливою аксіологемою в якій була 

національна мова, що об’єднала людей зі спільною долею та спільними 

інтересами: іспанська (Ю. Ц. Скалігер, Ф. С. де лас Бросас) , португальська 

(Ф. де Олівейра), французька (Ж. дю Беллє, Ж. Торі), італійська (П. Бембо, 

Кастиліоне, Ж. Джеллі) тощо.  

Філософи-гуманісти, розмірковуючи над питанням взаємозв’язку мовних 

змін і людського мислення, повзували причини мовних змін із допитливістю та 

прагненням до знань. Ю. Ц. Скалігер, італієць за походженням, який проживав 

у Іспанії, вважає, що внутрішній світ людини є зв’язковою ланкою між мовою і 

навколишнім світом [54, с. 11]. 

Іспанський філософ доби Золотого віку С. Ф. де лас Бросас вважав, що 

закони розвитку мисленнєвих процесів та мовної системи є нерозривно 

пов’язаними, і зрозуміти одні без розуміння інших неможливо. 
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Центробіжною силою, навколо якої поєднується усе різноманіття 

писемних творів Золотого віку, пов’язаного із багатогранністю етнічних форм 

світосприйняття, їх ціннісними домінантами, традиціями та віруваннями, є 

глибокий національний зміст, закладений в усіх творах тієї доби. Цей зміст є 

суб’єктивним чинником тогочасного світогляду, який у поєднанні із 

об’єктивними, подекуди латентними значенням домінантних мисленнєвих 

одиниць, визначає специфіку історичних нашарувань концептів, закладених 

певною епохою. 

Поєднання об’єктивних і суб’єктивних чинників формування глибоких 

прошарків національномаркованих концептів, визначити які дозволяє 

застосування етнологічного й історичного методів дослідження, висвітлює ті 

особливості національної концептосфери, що зумовлюються співвіднесенням 

ідейних характеристик суспільства певного історичного періоду та тогочасних 

змін семантичного і когнітивного наповнення ментальних одиниць. 

Історичний метод дозволяє з’ясувати наступництво концептуальних 

категорій та семантичних змін, щоб визначити закономірності на вектори 

розвитку національної концептосфери. Проте, трактуючи поняття історія як 

історію думки (за Гегелем), що означає не лише фіксувати історичні факти, а й 

зрозуміти їх витоки, причини та наслідки [90, с. 12], неможливо погодитися з 

тим, що лише наступництво слугує розвитку концептів. Іншою стороною 

процесу, котра зумовлює їх розвиток є етична традиція – етногенез (термін 

Л. Гумильова), яка, на відміну від культурної – усього створеного людьми 

раніше, – визначається поведінкою живих людей у конкретній ситуації [51, 

с. 296]. 

Таким чином, можливо стверджувати, що розвиток концептів поєднує в 

собі дві форми:  

1) їх наступництво, тобто перехід однієї форми в іншу, можливо з 

розривом у часі; 

2) поява нових сутностей, що відображають прогресивні тенденції. 
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Так, наприклад, російський концепт ВІРА, проаналізований 

Ю. С. Степановим із застосуванням етимологічного, етнологічного та 

історичного методів, не є успадкованим, оскільки його етимологічна основа 

визначається ритуальними діями й означає давати серце Богу, тоді як у 

первинному ядерному прототипі цього концепту вказані категорії відсутні, 

натомість центральне місце посідають категорії усвідомлення договору і довіра 

[235, с. 50]. 

Проаналізований нами іспанський відповідник універсального концепту 

ВІРА, навпаки, характеризується наступництвом розвитку, оскільки ядерна 

категорія sacrificio (жертва) концепту FE зберігається в його ядерній зоні, що 

підтверджується наявності в іспанській мовній картині світу метафори fe es 

sacrificio та значною кількістю вчинків людей протягом багатьох століть: 

самопожертвою лицарів, поразкою Непереможної Армади, оскільки через 

релігійну ідею вона не могла відступити, зрозумівши, що втрачає свої позиції. 

Навіть договірні відносити в свідомості набожної та релігійної нації 

визначалися волею Божою: … por el Dios que nos rige [448, c. 21]. 

Натомість розвиток іспанського концепту DUENDE є переконливим 

свідченням етногенезу. Сучасне значення творчий задум митця, що з’явилося 

завдяки специфіці духовного життя та світобачення андалузців, суттєво 

відрізняється від архетипної матричної категорії дух дому / домовий. 

Відмінності культурної традиції від етичної в іспанському соціумі пов’язані, 

швидше за все, із поєднанням духовної сутності багатьох етносів на фоні 

поєднання європейської, арабської та єврейської культур, що привело до 

зіткнення різноманітних, а подекуди й суперечливих категорій, у результаті 

чого створювалися якісно нові ментальні сутності. 

Отже, безперечної переваги у вивченні національномаркованих концептів 

набуває вивчення історичних нашарувань складових концептосфери народу, 

оскільки саме вони перетворюють універсальну архетипну матрицю на 

культурно-специфічну ментальну одиницю. Проте, розуміння цієї суб’єктивної 
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специфіки народного світобачення можливе лише завдяки  знанням про 

первинний об’єктивний стан концепту в донаціональний період. 

 

 

2.5.3. Соціологічний метод дослідження актуального прошарку 

концепту 

Пізнання дійсності за допомогою мови, що є типом когнітивної 

діяльності, відбувається водночас як в просторовому-часовому контексті, так і в 

соціокультурному. Вивчаючи еволюцію іспанських національномаркованих 

концептів з погляду концептуальної лінгвокультурології, ми вивчаємо не їхнє 

часткове втілення в індивідуальній свідомості того чи іншого представника 

нації, а досліджуємо концепти як колективне надбання духовності усієї 

іспанської нації. Оскільки йдеться про своєрідну національну свідомість, ми не 

можемо лишити поза увагою соціальну характеристику національно-

маркованих концептів, виявити яку можливо, скориставшись соціологічним 

методом дослідження. 

Соціологічні дослідження за глибиною аналізу можливо розподілити на 

розвідувальне, описове та аналітичне. 

Найбільш поширеним видом прикладного соціологічного аналізу є 

розвідувальне дослідження, що, як правило, охоплює невеликі обсяги 

досліджуваного матеріалу і базується на спрощеній програмі та стиснутому за 

обсягом набору методик. Такі дослідження призначено для збору первинної 

інформації (бланк-інтерв’ю, масова або експертна анкета, проекти-вибірки, 

математичний аналіз первинної інформації і т.д.). 

Складнішим видом соціологічного аналізу є описове дослідження, метою 

якого є отримання емпіричної інформації, що могла б дати відносно цілісне 

уявлення про предмет чи явище, яке вивчається. 

Самим глибоким та складним видом соціологічного аналізу є аналітичне 

дослідження, ціль якого полягає не лише в описі структурних елементів явища, 

яке досліджується, й у встановленні причинно-наслідкових зв’язків, що лежать 
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в основі динаміки даного явища, причин його розповсюдження. Аналітичне 

дослідження бере до уваги комплекс чинників, розподіляючи їх на 

першочергову та другорядні, тимчасові та постійні, явні та приховані 

(латентні), керовані та некеровані. 

Вивчаючи розвиток та динаміку національномаркованих концептів, ми 

звертаємося до останнього – аналітичного – методу соціального дослідження, 

який дає можливість всебічно охарактеризувати найбільш актуальний та 

активний прошарок концепту на конкретному історичному етапі його розвитку. 

Важливим поняттям, яке лінгвісти-когнітологи, можуть запозичити в 

соціологів – це поняття про колективну свідомість як про особливе соціальне 

явище, що жодним чином не зводиться до індивідуальної свідомості або суми 

індивідуальних свідомостей. Колективна свідомість (collective conscience), з 

погляду соціології, – це колективні переконання і пов’язані з ними моральні 

установки, що діють у якості сили, яка об’єднує дану спільноту, у нашому 

випадку цілу націю. 

Поняття колективної свідомості було вперше введено в науковий 

кругообіг французьким соціологом Емілем Дюркгеймом (1858-1917). Особливо 

часто він використовував цей термін стосовно простих суспільств, заснованих 

на механічній солідарності, у яких іще не розвинувся розподіл праці. У більших 

суспільствах, на думку Дюркгейма, колективна свідомість дещо втрачає свою 

важливість, тоді як соціальна (органічна) солідарність базується, принаймні 

частково, на взаємності, подібності. 

У праці «Правила соціологічного методу» («Les règles de la méthode 

sociologique») Е. Дюркгейм визначає соціальні явища, важливе місце серед яких 

посідає колективна свідомість, як категорію чинників, що відрізняються від 

інших такими специфічними властивостями, як способи мислення, діяльності, 

чуттєвості, що примусово нав’язуються індивіду ззовні [63, с. 413]. Така 

відмінність соціальних чинників від органічних (уявлення та дії) та психічних 

(що існують лише у індивідуальній свідомості) явищ виокремлює їх, і не може 

бути ігнорована у процесі вивчення розвитку національномаркованих 
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концептів, які також нав’язуються індивіду ззовні, існуючи в просторі 

національної свідомості. 

Прикладами впливу соціальних чинників, нав’язаних людині ззовні, 

незалежно від її бажання, може бути соціальна поведінка людей у певних 

стандартних ситуаціях. Наприклад, для іспанців це віра в славне історичне 

минуле свого народу та гордість за нього, поцілунки в щоки під час знайомства 

як яскраве вираження гостинності тощо. 

Ю. С. Степанов використовує положення Е. Дюркгейма про «колективну 

свідомість – як річ», щоб довести реальність існування концептів у свідомості 

носіїв концептуальної картини світу. Розуміючи річ як об’єкт пізнання, пізнати 

який можна лише шляхом спостережень та експериментів, поступово 

переходячи від яскравих зовнішніх ознак до менш помітних і більш глибинних, 

доходимо висновку про реальність існування концептів, які можна вивчити 

лише шляхом всебічних досліджень мовної картини світу, колективної 

свідомості та історичних етапів її формування. 

Таким чином, дослідження еволюції національномаркованих концептів 

вимагає переходу від яскравих і легко помітних ознак актуального складу 

концепту до його глибинних прошарків, що приховуються нашаруванням 

історичних епох, та прихованих ціннісних конотацій, які провокують появу 

специфічних для даного народу і його культури оцінних значень, які, власне, і 

вирізняють колективну свідомість іспанців серед універсальних способів 

світосприйняття та мислення, властивих кожній людині, як носієві 

універсальних фізіологічних, психологічних та соціальних характеристик. 

Важливість дослідження історичної складової національномаркованих 

концептів зумовлюється також поєднанням свідомого та 

підсвідомого/неусвідомленого в колективній свідомості, колективних 

уявленнях та світосприйнятті нації. Це положення доводиться також 

соціологами та етнологами на багаточисельних прикладах про неусвідомленість 

причин і найпростіших мотивів, якими керуються люди, роблячи певний вибір 
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(див. праці таких істориків, соціологів, етнографів, як Е. Дюркгейм, 

Е. Б. Тайлор та ін., а також концепції М. Марра, Б. Серебреннікова). 

Розуміючи національномаркований концепт як поєднання різних 

прошарків його змісту, варто не забувати, що концепт містить в собі як 

об’єктивну сутність, яку пізнає свідомість і розум людини, так і суб’єктивність 

цього пізнання, тобто гіпотези, що створюються про цю реальність найбільш 

видатними представниками суспільства – мислителями, письменниками, 

вченими, – яких визнало саме суспільство. 

Пояснюючи суб’єктивну складову концепту, Ю. С. Степанов звертає 

увагу на те, що «гіпотетичність», у даному випадку, не свідчить про «авторську 

суб’єктивність», а підкреслює особливе співвідношення опису концептів і 

дійсності, оскільки вони описують особливий вид дійсності – ментальний 

простір, містячи при цьому в собі щонайменше  буквальний смисл звичаю, 

вірування, терміна, слова [235, с. 57], який став підґрунтям для подальшого 

розвитку концепту в колективній свідомості та в розробці гіпотез дослідників. 

Вимога генетичної послідовності концепту не може бути відкинутою, 

оскільки навіть за умови формування нового прототипу, усі його новотвори 

характеризуються зв’язками родинно-сімейної спорідненості з генетичним 

ядром концепту. Проте, розвиток діалектичної логіки свідчить про якісний 

розвиток концептів у просторово-часовому відношенні. Поява етнології, а 

згодом і соціології, методи яких можуть активно застосовуватися для 

дослідження концептосфери народу та її складових, національномаркованих 

концептів, свідчить про необхідність визначення історичних шарів його 

формування, що відрізняються походженням, часом утворення, особливостями 

формування ціннісних конотацій та семантичних відтінків лексем-

репрезентантів цих концептів у мовній картині світу під впливом суспільно-

політичних та культурно-історичних подій. 
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Висновки до розділу 2 

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 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’єкта 

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 (поняттєва складова) та 

концептуальних ознак (аксіологічна складова); 
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2) асоціативна складова національномаркованих концептів визначає 

онтологічну сферу їхнього існування, тоді як інтерпретаційні поля 

відображають гносеологічний аспект, тобто шляхи і способи осмислення 

концепту колективною повсякденно-побутовою свідомістю, у межах якої 

найяскравіше відображається національна специфіка концептів, актуалізація 

яких диктується філософською категорією необхідності;  

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. 

Зважаючи на наше визначення об’єкту дослідження, принцип відбору 

домінантних ментальних одиниць національної концептосфери зумовлено 

такими їх характеристиками: 

- частотністю використання і множинності 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 



214 

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. 

До національномаркованих концептів Іспанії, які найбільш точно та 

всебічно відображають наведені нами характеристики і є домінуючими ланками 

національної концептосфери, належать такі ментальні одиниці: HONOR, 

PASIÓN, AVENTURISMO, FE, CABALLERÍA, MONARQUÍA ESPAÑOLA, 

DUENDE, DESENGAÑO, IGUALISMO, TAUROMAQUIA, FLAMENCO, 

INQUISIСIÓN, SIESTA, FERIA, DIVERSIDAD, LIBERTAD, TOLERANCIA, 

DEMOCRACIA, SOLIDARIDAD. 

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). 

У ході дослідження виявлено, що розвиток концепту не є лінійним 

явищем: під впливом як зовнішніх, так і внутрішніх чинників, наповнення його 

ядра може розширюватися, звужуватися, або ж взагалі піддаватися 

множинності, у результаті чого структура концепту має розгалужену мережу з 

кількома ядерними зонами, що прямо чи опосередковано пов’язані із головним 

ядром – прототипним елементом. Під час історичного розвитку як прототипний 

елемент, так і інші ядерні зони можуть зміщуватися, оскільки будь-яке 

незначне відхилення в системі приводить до глобальних наслідків. 

Теорія прототипів, положення якої використано в дослідженні, органічно 

доповнюється моделлю базового рівня, за допомогою якої ми визначили 

ключові елементи національної концептосфери, на яких тримаються 

цінніснодомінантні абстракції найвищого рівня національної свідомості. Такі 

елементи емоційно-перцептивного рівня сприйняття виступають у мовній 

картині світу найбільш частотними репрезентантами національномаркованих 

концептів, оскільки об’єднуються системними зв’язками національної 

концептосфери, у якій тісно  переплітаються концепти конкретно-образного та 

абстрактного рівнів, формуючи, підтримуючи та розвиваючи національну 

свідомість. 

Здатність системи стабілізуватися зумовлюється наявністю 

етимологічного архетипу, який лежить в основі кожного концепту, адже з ним 

зв’язками родинної спорідненості пов’язані усі відхилення від прямолінійного 

розвитку, хоча й часто опосередковано. Континуум розвитку ядра 

національномаркованого концепту відображається в мовній картині світу 

появою нових семантичних значень лексеми-репрезентанту концепту. 

Кардинальні ж переломи у свідомості народу під дією суспільно-історичних 

чинників частіше за все приводять до появи вторинних прототипів, у результаті 

чого розвивається полісемія та переосмислюється ціннісна складова концепту з 
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погляду його необхідності та актуальності для національної самосвідомості. 

Перехід концепту з католицько-релігійного чи державно-ідеологічного типу 

свідомості до повсякденно-побутового перетворює його з універсального на 

національноспецифічний шляхом осмислення колективною національною  

свідомістю, що відображається в його інтерпретаційному полі. 

Внутрішньосистемні чинники національної концептосфери також 

модифікують концепти в процесі історичного розвитку, чому сприяє 

дифузність їхніх меж, існування кількох ядерних вузлів у межах одного 

концепту, а також, широкі метафоричні та метонімічні асоціативні зв’язки зі 

значною кількістю сфер діяльності даного суспільства. 

Отже, концептуальний розвиток, на відміну від процесів концептуалізації 

понять, є динамічним явищем, що відображає постійний рух в межах 

концептуальної системи. Внутрішні зміни відображаються в семантичному 

обсязі мовних одиниць, що репрезентують концепти в мові, розгалуженості 

їхніх асоціативних полів та мовних одиниць, здатних апелювати до певного 

концепту. 

Оскільки національномаркований концепт явище складне і багатогранне, 

використання етнологічного методу в когнітивній діахронній лінгвістиці сприяє 

абстрагуванню від суб’єктивного сприйняття кожної конкретної епохи, бо він 

об’єктивує ті відношення між концептами, які впливають на їх розвиток 

незалежно від людини, досліджуючи глибинний прошарок концепту. Саме тому 

значна кількість іспанських національномаркованих концептів значно 

відхилилася від свого початкового значення в епоху Відродження та Бароко 

(Золотий вік в Іспанії),  що, у свою чергу, зумовило кардинальні відхилення від 

основного прототипу в розвитку подальшого семантичного значення лексем-

репрезентантів та утворення нових слів на основі існуючих, які в XVIII–XIX 

століттях уже відзначалися специфічною ціннісною складовою, пов’язаною із 

національним світоглядом, а в XX столітті практично перетворилася на 

національну символіку поліетнічного іспанського народу. До таких 
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національномаркованих концептів належать SOLIDARIDAD, TOLERANCIA, 

CORRIDA, FLAMENCO та інші. 

Історичний метод, у свою чергу, робить внесок у вивчення тих 

суб’єктивних нашарувань концепту, що з’явилися протягом тривалого 

історичного розвитку. Він допомагає зрозуміти, як саме центробіжні вектори 

національної концептосфери розвивалися, впливаючи водночас на сприйняття 

того чи іншого явища в межах закладеного національного контексту в різні 

історичні епохи. Саме приховані ціннісні конотації, що з’являлися в різні 

періоди розвитку, провокують появу специфічних для іспанського народу і 

його культури оцінних значень, які й вирізняють колективну свідомість 

іспанців серед універсальних способів світосприйняття та мислення, властивих 

кожній людині, як носієві універсальних фізіологічних, психологічних та 

соціальних характеристик. 

Теорія ментальних просторів у поєднанні із діахронною когнітивною 

семантикою виводить аналіз розвитку концептів на новий рівень, оскільки 

пояснює зміну семантичного значення лексеми-репрезентанта концепту з 

погляду функціонування людського мислення: постійні відхилення від норми, 

що приводять до утворення нових значень із проміжних уявлень, а не лише із 

ядерних/прототипних. Встановлено, що стабільність національної 

концептосфери, так само як її складових – концептів, – підтримується 

наявністю зв’язків родинної спорідненості навіть досить нетипових зразків із 

етимологічним архетипом національномаркованих концептів. 
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РОЗДІЛ 3 

МОВНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНЦЕПТОСФЕРИ ІСПАНІЇ 

 

3.1. Ґенеза національної концептосфери Іспанії 

 

3.1.1. Поняття концептосфери як впорядкованої системи інформації 

Системність та впорядкованість зв’язків між усіма складовими 

концептуальної системи визначають можливості її безперервного розвитку без 

порушення цілісності, оскільки будь-який її елемент характеризується 

подібністю своєї структури іншим елементам системи. Наскільки об’ємною не 

була б множинність ментальних структур, вони підпорядковуються однаковим 

правилами системи, про що свідчить здатність людського мислення 

категорізувати знання про об’єкти навколишнього світу. 

Саме необхідність концептуалізації знань про навколишній світ зумовила 

формування інформаційної системи, яка б їх упорядковувала. Такою системою 

є концептосфера – одне з ключових понять когнітивної лінгвістики, – яка є 

ієрархічним угрупуванням її складових одиниць – концептів. Термін 

«концептосфера» у науковий обіг увів Д. С. Лихачов, який визначив її як 

сукупність концептів нації, що утворена всіма потенціями концептів носіїв 

мови [122, с. 5], оскільки включає в себе своєрідні національномарковані 

відтінки значення, що засвоюються носієм мови в процесі його залучення до 

культури. До того ж, чим багатшою є культура нації, її мистецтво, наука, 

музика, релігія, історичний досвід тощо, тим багатшою є і її концептосфера. 

Концептосфера є ментальною сутністю, впорядкованою сукупністю 

концептів народу, «інформаційною базою мислення» [164, с. 11]. На 

сьогоднішній день реальність невербального мислення уже ні в кого не 

викликає сумнівів завдяки багаточисельним науковим дослідженням у сфері 

когнітивних наук. Про впорядкований характер концептосфери свідчить те, що 
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концепти за окремими ознаками вступають у системні відношення подібності, 

відмінностей та певним чином структурованих зв’язків із іншими концептами. 

Наявність подібних асоціативних зв’язків у носіїв певної концептосфери також 

свідчить про відсутність хаотичності цієї системи, що доведено 

багаточисельними експериментально-асоціативними методами. 

Безперечно, системні відношення концептів у структурі концептосфери 

ще не є детально вивченими і потребують подальших досліджень. Водночас не 

викликає сумніву те, що національна концептосфера підлягає загальному 

системному принципу, оскільки мислення, допускаючи хаотичність, не могло б 

виконувати свою головну функцію – призводити до логічних висновків, а отже, 

його передумовою є категоризацію своїх складових, яка, у свою чергу,  і є 

системним упорядкуванням об’єктів навколишньої реальності.  

Звернемося до огляду засадничих наукових концепцій концептосфери. 

Концептосфера – це впорядкована сукупність концептів певного народу, яка 

слугує джерелом інформаційного наповнення для мисленнєвих процесів. 

Терміном «когнітивний простір» –певним чином структурована сукупність 

знань та уявлень, якими обов’язково володіють усі індивіди, що входять до того 

чи іншого соціуму, – користується В. В. Красних, яка розмежовує його на 

індивідуальний і колективний. Індивідуальний когнітивний простір, за 

визначенням дослідниці, це те, чим володіє кожний мовець, а колективний – те, 

чим володіють усі [102, с. 61]. Таким чином, виходить, що кожний індивід 

володіє спільними знаннями, а отже, це одне і те ж саме. Хоча на нашу думку, 

термін «концептуальна / когнітивна картина світу», що визначається як 

структурований ментальний образ світу, сформований когнітивною свідомістю 

людини або усього народу, і термін «когнітивний простір» видаються 

синонімами. Так само синонімами є терміни «семантичний простір» і «мовна 

картина світу». 

Станом на сьогоднішній день розмежування індивідуальної й 

національної концептосфер не викликає жодних сумнівів. Національна 

концептосфера складається із сукупності індивідуальних, групових, класових, 
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універсальних (таких концептів, що мають загальнолюдську цінність) та 

національних концептів. До універсальних відносяться такі концепти як familia, 

madre, amistad, amor, patria на основі яких формуються національно-культурні 

цінності. Саме завдяки існуванню загальних універсальних концептів 

забезпечується взаєморозуміння між народами. Але в той же час кожна нація 

має свій власний світогляд і власне розуміння і сприйняття цих концептів, свої 

власні культурні цінності. Кожна культура формує притаманні їй стереотипи 

свідомості та поведінки, що спираються на її власне бачення світу, 

використовуючи універсальні концепти. Таким чином, вони мають власне 

наповнення для кожної нації [114, с. 190]. 

Якщо скористатися терміном «когнітивна база» – певним чином 

структурована сукупність необхідних обов’язкових знань і національно-

детермінованих та мінімізовних уявлень того чи іншого національно-

лінгвокультурного суспільства, яким володіють усі носії того чи іншого 

національно-лінгвокультурного менталітету [102, с. 61], – то можливо прийти 

до висновку про наявність певного базового стереотипного ядра знань (термін 

Ю. Прохорова), що повторяється у процесах соціалізації індивідів певного 

суспільства і досить стереотипного набору елементів периферії [199, с. 14]. 

Таке базове ядро є цілісним, воно має спільну ідею, стиль, хоч і формується із 

індивідуальної своєрідності. Кожний носій мови формує власне бачення світу 

на основі самостійного мислення і власних переживань, але в рамках 

закріпленого національною концептосферою досвіду, зафіксованого в міфах та 

архетипах. Використовуючи таких досвід, мовці намагаються вдосконалити 

його, що є одним із чинників розвитку концептосфери. У процесі пізнання світу 

створюються нові поняття, виникають нові ідеї, що спричиняють зміни 

свідомості, а отже, і ментальної системи.  

Еволюція концептосфери фіксується в мовних одиницях, що формують 

мовну картину світу, яка відображає національне культурне надбання: «мова – 

це засіб відкриття непізнаного до цього часу» [50, с. 23]. Мова не просто 
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відображає те, що закріплено в концептосфері, але й формує її, розвиваючись 

завдяки її розвитку. 

Виокремлення базового стереотипного ядра національної концептосфери 

завдяки дослідженню мовних одиниць дає можливість співставлення різних 

національних концептосфер між собою, що у свою чергу дозволяє виявити 

національну специфіку концептуалізації подібних явищ свідомістю різних 

народів, визначити безеквівалентні концепти та концептуальні лакуни 

(відсутність концепту).  

Будучи складним і багатогранним утворенням, концептосфера 

організовується в чисельні та різноманітні в плані наповнення структури – 

концепти – різними способами. Їх умовно можливо репрезентувати  рядами, 

ланцюгами, полями з центром і периферією, розгалуженими гілками дерева 

тощо, які взаємно переплітаються і взаємодіють, роблять посилання від одного 

до іншого, доповнюють і урізноманітнюють один одного. Модель 

концептосфера є не лише багатовимірною, але й об’ємною, у якій усі ці виміри 

тісно переплітаються між собою та існують як єдине й неподільне утворення. 

Розділити й виокремити його окремі складові можливо лише умовно, завжди 

пам’ятаючи, що окремо відокремлений елемент має безліч перехресних 

посилань на інші складові.  

Комплексно вивчаючи категоріальний апарат когнітивної лінгвістики, 

З. Д. Попова і Й. А. Стернін визначають такі підходи до розуміння 

концептосфери: 

1. Онтологічний: національна концептосфера – упорядкована сукупність 

концептів у свідомості носіїв мови; 

2. Гносеологічний: концептосфера мови – об’єднання концептів, що 

відображається в семантичні структурі мови; 

3. Естетичний: художня концептосфера окремого автора, твору, 

художнього напряму; 

4. Соціальний: концептосфера групи (політичної, вікової, професійної); 

5. Лінгвосоціопсихологічний: концептосфера особистості [164, с. 25]. 



222 

Вивчаючи національну концептосферу, приходимо до висновку, що її 

можливо розмежовувати на субконцептосфери відповідно до типів свідомості, 

наприклад, морально-етичну, державно-ідеологічну, повсякденно-побутову 

тощо, що є досить доцільним зважаючи на необхідність виділення ключових і 

найбільш вагомих елементів цієї надзвичайно складної системи, яка містить в 

собі ознаки статичності, дифузності та здатності еволюціонувати водночас.  

Отже, національна концептосфера, систематизуючи уявлення певного 

соціуму про світ, є об’ємним і багатовимірним, цілісним структурним 

утворенням, що визначається часово-просторовою мінливістю та здатністю 

видозмінюватися завдяки змінам його внутрішніх складових та зовнішніх 

чинників у наслідок їхнього взаємовпливу. Мінливість складових – 

субконцептосфер та концептів – не порушує загальну структуру інформаційної 

бази мислення.  

Вивчаючи національну концептосферу іспанського народу, варто завжди 

пам’ятати про специфіку його формування, про значну кількість етносів, що з 

XVI століття і донині об’єднуються спільністю національних ідей та єдністю 

національної самосвідомості. Окрім того, іспанська мова як національна є 

важливим інструментом розвитку національної свідомості. Вона не лише 

сприяє порозумінню людей, які нею володіють, але й актуалізує безліч 

національно-специфічних відтінків значень мовних одиниць, що є зрозумілими 

індивідам, які проживають на спільній території, мають подібні умови життя, 

переживають спільні соціальні події та свідомість яких характеризується 

подібністю протікання логіко-мисленнєвих процесів, оскільки їх об’єднує 

спільна концептосфера.  

 

 

3.1.2. Фрактально-ієрархічна структура національної концептосфери 

Будучи впорядкованою системою інформації, будь-яка концептосфера 

складається з ієрархічно структурованих підсистемних елементів на рівні 

синхронії. Її ж національна специфіка є результатом безперервного історичного 
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розвитку під впливом психо-культурних та соціо-історичних чинників, що 

характеризується безкінечною множинністю самоподібних структур на рівні 

діахронії, кожна з яких успадковує попередні національно-специфічні 

характеристики, модифікуючи їх в процесі мовної актуалізації. Зважаючи на 

вище сказане, ми висуваємо гіпотезу про те, що форма людської свідомості 

має фрактально-ієрархічну структуру, представлену множинністю 

самоподібних підмножинностей (діахронні варіанти концептів та 

концептосфер, які в синхронній площині перетворюються на ієрархічну 

структуру). 

Фрактально-ієрархічна структура національної концептосфери 

визначається характеристиками національномаркованих концептів, що будучи 

дискретними утворенням без чітких меж, є її складовими, які, у свою чергу, 

формують субконцептосфери або, за термінологією зарубіжних лінгвістів 

(Р. Джакендоффа, М. Джонсона, Г. Лакоффа, Р. Лангакера)– домени, тобто 

області, що містять у собі поняттєво-образно-чуттєву (базу) та комунікативно-

сприйняттєву (профіль) основи [204, с. 5]. 

Домени – це певна сфера взаємодії концептів, які зберігаються у 

ментальності людини не ізольовано, а в контексті фонових знань [291, с.  2]. 

Р. Лангакер визначає домени як когнітивні сутності, ментальний досвід, 

репрезентаційний простір або концептуальні комплекси [355, с. 147]. Таким 

чином, домен є певною областю, у якій концепти неподільно пов’язані між 

собою. Якщо в мові репрезентується певний концепт, то він обов’язково 

пов'язаний у свідомості людини з іншими концептами. Р. Лангакер визначає 

базові та небазові домени в понятті рівнів концептуальної організації, 

стверджуючи, що концепт створює потенціал для створення ряду більш 

специфічних концептів, які, у свою чергу, створюють домени, у межах яких 

з’являються інші концепти, і так нескінченно [353, с. 145]. Різнорівневі домени 

у вітчизняній когнітивній лінгвістиці позначаються термінами 

«концептосфера», «субконцептосфера», «мегаконцепт», «макроконцепт», 

«концепт» (вузол у межах домену) тощо. Таким чином, поняттєвий простір 
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концептосфери існує на різних рівнях, що забезпечує постійну «грануляцію» 

інформації [68, с. 62]. 

Завдяки такій властивості концепту, як пов’язаність із іншими 

концептами, існує можливість ієрархічної побудови їхніх взаємин. Поєднання 

кількох доменів утворює множинність доменів (domain matrix), тобто 

ієрархічну систему поєднання концептів – концептосферу. Це свідчить про те, 

що одна структура (концепт) підпорядковується іншій самоподібній структурі 

(домену), яка, у свою чергу, підпорядковується новій самопідібній структурі 

(множинності доменів або субконцептосфері) і так далі. Отже, концептуальна 

структура одиниць людської свідомості існує на усіх рівнях. До того ж вона є 

подібною, незалежно від рівня свого існування. 

Виникає питання про те, яка ж із цих структур є найважливішою в 

процесі світосприйняття нації на кожному етапі її розвитку. Якщо моделювати 

підпорядкованість цих структур одна одній, базуючись на їхньому об’ємі, ми не 

отримаємо життєспроможної моделі, оскільки комунікативна необхідність 

репрезентації тієї чи іншої частини концептосфери не зумовлюється ні її 

розміром, ні ступенем абстрактності, а її актуальністю для конкретного часу.   

Виходячи з цього, структура концептосфери набуває властивостей 

нелінійного фракталу – безкінечної множинності самоподібних структур, 

наближення до кожної з яких у термінології когнітивної лінгвістики і є 

необхідністю актуалізації. Якщо за найвищий щабель ієрархії взяти найбільш 

актуальну складову концептосфери на даний момент, то наступний щабель 

ієрархії наближатиметься завдяки міцності асоціативних зв’язків ключових 

(ядерних) концептів з іншими, менш актуальними концептами. Проте, завдяки 

такому наближенню периферійний концепт може згодом, завдяки зовнішнім 

чинникам, перетворитися на ядерний, а ядерний – відійти на більш дальній 

план. Тож, з плином історичного часу відбувається перебудова ієрархічної 

структури, практично її руйнування. 

Розглянемо, наприклад, розвиток концепту TOLERANСIA. З’явившись від 

латинського tolerare (що походить від кореня tollere, тобто піднімати), що 
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означало soportar, aguantar (підтримувати), цей концепт розумівся видатними 

іспанськими філософами та гуманістами – Сенекою, Квінтіліаном, Святим 

Ісідро Севільським, Хуаном Луїзом Вівесом, Бальтасаром Грасіаном – як одна 

із головних доброчесностей людини, моральна цінність, вербалізовувалася у 

мовній картині світу за допомогою лексем fortaleza (міцність), justicia 

(справедливість), prudencia (здоровий глузд), templanza (стриманість), не 

стосуючись міжособистісних відносин. На наступному історичному етапі 

завдяки доктрині теологічних цінностей, що набрала важливого значення в 

іспанському суспільстві, до ядра концепту TOLERANСIA увійшли складові 

інших концептів системи, вербалізовані лексемами fe (віра), esperanza (надія), 

caridad (милосердя). Таким чином відбулося не лише розширення меж 

концепту, але й суттєві внутрішні зміни через актуалізацію вічних духовних 

цінностей, що проповідувалися Церквою. У подальшому боротьба всередині 

Церкви, розкол між католиками та протестантами, протистояння мусульман та 

представників інших вірувань привели до появи різних форм нетерпимості, що, 

врешті-решт, породило питання про право людини на свободу висловлення 

своєї думки з метою співіснування різних поглядів та ідеологій. Така 

«негативна толерантність» до 1400 року сприяла частотності використання 

лексеми intolerable [456, с. 573]. На початку ж XVI століття з’явився 

прикметник tolerable, похідний від tolerar, що характеризував індивідуальність 

людини, яка стала вважатися відліком усієї системи стосунків людини із Богом, 

світом та іншими людьми. Прославлена іспанська толерантність походить із 

часів мусульманської Середньовічної Іспанії. І хоча головними 

характеристиками Іспанської монархії XVI–XVII століть були абсолютизм та 

бюрократія, що спиралися на національно-релігійну ідею, релігійному 

фанатизму довелося навчитися співіснувати із релігійною терпимістю. 

Ідеї Французької революції, заклавши основи правової держави, 

слугували актуалізації нових аксіологічних складових концепту TOLERANСIA. 

У новій європейській свідомості толерантність почали розглядати як політичну 

ідею переходу від ієрархічного суспільства до громадянського.  



226 

Таким чином, віддалені елементи концепту перетворюються на ядерні, 

найбільш наближені до комунікативних потреб суспільства, до ідеї 

антропоцентризму, що співіснувала з глибокою християнською мораллю майже 

до ХІХ століття. 

У ХХ столітті з’являються релігійні та політичні причини рекреації 

негативних аксіологічних складових концепту толерантність через неприйняття 

іспанською церквою прогресивних ідей католицизму, виголошених на ІІ 

Ватиканському соборі, та через політику диктатора  Франко. Толерантність 

набуває негативного відтінку, що проявляється у критичному ставленні до 

самої ідеї терпимості. Унаслідок, структурними одиницями концепту 

TOLERANСIA стають, з одного боку, увага та любов до ближнього, а з іншого, –  

відсутність поваги до нього та втручання в особисте життя іншої людини.  

Нездатність існуючої системи до розвитку змусила диктатора 

переглянути власні політичні принципи, адже національна іспанська 

самосвідомість уже переживала ідею модернізації. Це привело до збільшення 

соціальної значущості концепту TOLERANСIA та актуалізації таких його ознак, 

як democracia (демократія), derecho a la diferencia (право на відмінності), 

derecho a ser distintos (право бути іншим), derechos humanos (права людини), 

identidad (ідентичність), libertades (свободи), sociedad democrática 

(демократичне суспільство). Завдяки цьому розширилося і семантичне 

значення лексеми tolerancia, позначаючи повагу до людської гідності в усіх 

сферах життя, перетворивши її з політичної цінності також на етичну цінність. 

Якщо в словниках XVIII-початку XIX століть лексема tolerancia 

визначається як sufrimiento (страждання); paciencia, aguante (терпіння); 

permisiόn, disimulo (поблажливість); indulgencia, condescendencia (відпущення 

гріхів), виражаючи тим самим національно-історичний зміст цього концепту в 

іспанській свідомості, то друга половина XIX століття ознаменувалася 

розширенням значення та появою нових похідних лексем: tolerable у значенні 

sufrible (терпимий), tolerablemente у значенні con tolerancia y paciencia (терпимо 
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та терпляче), tolerantismo у значенні opinión de quienes creen que debe permitirse 

el libre ejercicio de todo culto religioso (віротерпимість) [471]. 

На сьогоднішній день двадцять друге видання словника Іспанської 

королівської академії містить наступні тлумачення лексеми tolerancia, що 

відображають процеси секуляризації національної концептосфери Іспанії, тобто 

переходу переважеої більшості концептів зі сфери сакрального до сфери 

повсякденно-побутового типу свідомості): 

1) дія та наслідок вибачення; 

2) терпимість стосовно ідей, вірувань та дій інших людей, що є 

відмінними або й протилежними до власних; 

3) визнання політичної недоторканності осіб, що сповідують офіційно-

неприйняті релігії; 

4) пошук згоди між владною та майновою сторонами; 

5) відмінності або межі стосовно кількості та якості товарів, вказаних у 

домовленості; 

6) максимальна різниця, що допускається між номінальною та реальною 

вартістю або фізичними чи хімічними характеристиками матеріалів, продуктів 

тощо. 

Усталені вислови, на зразок tolerancia de cultos (визнане законом право на 

вшанування культів, які не є офіційною релігією держави), casa de tolerancia 

(будинок терпимості), свідчать про розповсюдження даної лексеми, а отже, про 

взаємозв’язки концепту з іншими складовими національної коніцептосфери. 

Розширення синтагматичних та парадигматичних зв’язків (поява синонімічних 

рядів: interculturabilidad, pluralismo, credibilidad, diversidad; антонімічних 

відносин: intolerancia, dominancia, asimetría, divergencia, discriminaciόn) 

лексеми-репрезентанта концепту свідчить про історичну динаміку його 

розвитку та місце в свідомості народу.  

Оскільки в основі толерантності закладено позитивну цінність діалогу та 

взаємоповагу, необхідним є зосередження певних зусиль для його успішної 

реалізації. Саме тому держава приймає активну участь у розвитку даного 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=wHzIYMmRVDXX2tX1bpuy#casa_de_tolerancia.
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концепту завдяки засобам масової інформації, літературі, сферам освіти та 

виховання, утримуючи його в центрі національної свідомості та намагаючись 

не допустити зворотного процесу – розвитку байдужості, апатії, 

пристосовництва та втрати таких цінностей, як воля, розум, людська гідність. 

Підтримці даного концепту в ядрі національної концептосфери сприяє 

інтенсифікація висловлювань, що створюється засобами масової інформації: la 

virtud activa, valor de democracia, а також оцінні прикметники, якими 

характеризується дане явище: (tolerancia) decantada, exagerada, idolatrada, 

admirada, ensalzada тощо. 

Тож, бачимо, що в межах концепту актуалізується саме та складова, яка 

виявляється найбільш необхідною за певних історично-соціальних подій. 

Національна свідомість може наближуватися або ж віддалятися від неї залежно 

від ступеня її необхідності, який визначається як загальними тенденціями 

розвитку людства, так і специфікою національно-суспільних інтересів держави. 

Математики стверджують, що будь-які соціальні, економічні та політичні 

структури найточніше вибудовуються саме у формі фракталів, так само, як і усі 

об’єкти живої та неживої природи [104, с. 169]. Таким чином, структура 

національної концептосфери накладається на структуру суспільно-політичних 

інтересів. 

Упорядкованість і системність таких понять когнітивної лінгвістики, як 

концептосфера, концепт уже ні в кого не викликає сумніву. Проте, на 

сучасному етапі розвитку лінгвістики існує безліч різноманітних ієрархічних та 

польових класифікацій цих структурованих систем, у яких, незважаючи на їхню 

різнорівневість, можна простежити подібність. Учені користуються 

різноманітними термінами на позначення складових елементів і зв’язків між 

ними, що іноді є синонімічними, а іноді вмотивованими різним рівнем 

досліджуваних структур. 

Так, наприклад, О. М. Кагановська, досліджуючи текстові концепти, 

дійшла висновку, що мегаконцепту підпорядковуються інші текстові концепти 
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відповідно до зниження ступеня їх узагальненості, – мезоконцепти, 

макроконцепти, катаконцепти, утворюючи ієрархічну структуру [74, с. 16]. 

На думку В. І. Убийко, концепти в межах концептосфери, зважаючи на її 

системність, варто розмежовувати за наступними рівнями: суперконцепти, 

макроконцепти, базові концепти та мікроконцепти. Суперконцепти, 

макроконцепти та базові концепти – це концепти – об’ємні ментальні одиниці, 

що містять у собі інваріантне значення мовної одиниці-вербалізатора, а також 

інваріанте словотвірне гніздо й семантичне поле. Цей об’єм заповнює його 

параметри. Чим більші параметри, тим більший лексичний об’єм концепту 

[248, с. 39]. Інтегруючим суперконцептом у мові дослідниця вважає концепт 

людина, оскільки через імпліцитні та експліцитні зв’язки він пов'язаний 

абсолютно з усіма сферами, включаючи сферу всесвіту, простору і часу [275, 

с. 219]. 

І. В. Кононова в структурі британської національної концептосфери 

виділяє сегменти – субконцептосфери, пов’язані між собою асоціативними 

зв’язками [92, с. 8]. Дослідниця детально вивчає морально-етичну 

субконцептосферу, яка, на її думку, є основою ціннісної моделі світу 

британського соціуму.   

Концептосфери часто піддаються класифікаціям відповідно до різних 

параметрів. За тематикою визначають текстову концептосферу, емоційну 

концептосферу тощо. За приналежністю людям концепти можуть відноситися 

до мікрогрупових, макрогрупових, національних, цивілізаційних, 

загальнолюдських концептосфер. За типом дискурсу концептосфери поділяють 

на релігійну, політичну, медичну, педагогічну, спортивну тощо.  

Порівнюючи вищезгадані типи ієрархічних зв’язків концептів, структуру 

концептосфери та структуру самих концептів, приходимо до наступних 

висновків: 

1. Концепт і концептосфера мають польову структуру. 

2. Як для концепту будь-якого рівня, так і для концептосфери чи 

субконцептосфери будь-якого рівня можливо вибудувати ієрархічну систему. 
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Однак, якщо на мить абстрагуватися від кожної конкретної структури і 

поглянути на окремі дослідницькі теорії в сукупності, «наклавши» їхні 

структури одна на одну, то побачимо їхню самоподібність. Зробивши 

припущення, що людська свідомість також є природною структурою, оскільки 

вона є властивістю людської істоти, ми отримуємо можливість узгодити 

багаточисельні теорії про структуру ментальних сутностей людської свідомості, 

якщо скористаємося досягненням новітнього наукового математичного 

напряму – фрактальною геометрією. 

Тож, варто поставити питання про те, з чого, з погляду фрактальної 

геометрії, складається будь-яка природна сутність. Вона складається із 

фракталів. Однією із найважливіших властивостей фракталів є самоподібність. 

У самому простому випадку невелика частина фракталу несе інформацію про 

увесь фрактал в цілому. Проте, саме тут варто зауважити, що завдяки 

властивості накопичувати концептуальні ознаки, розширювати асоціативні 

зв’язки та змінювати ціннісні конотації, концепти, хоч і здатні актуалізувати 

найбільш приховані, століттями накопичувані категорії, характеризуються тим, 

що ці категорії постійно змінюють ступінь свого наближення до ядра. Набір 

ядерних прототипних категорій постійно змінюється, і хоча вони не 

втрачаються, а можуть лише тимчасово не сприйматися свідомістю, 

актуалізація необхідного змісту в певний історичний період свідчить про 

постійну внутрішню модифікацію самоподібних елементів концептосфери. 

Тобто, у часово-просторовому континуумі зберігається їхня структура, але 

відбувається постійна міграція елементів різних структурних рівнів.  

Визначення фракталу, яке дав Бенуа Мандельброт, його першовідкривач, 

формулюється таким чином: «Фракталом називається структура, що 

складається з частин, які в певному сенсі подібні цілому» [127, с. 54]. Саме 

вислів «у певному сенсі» дає змогу примінити фрактальну структуру до 

концептосфери та її складових. 

Завдяки розвитку комп’ютерних технологій і можливості робити 

мільйони обчислень за досить короткий період часу, вчені змогли зробити 
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обґрунтовані висновки про форму усіх живих та неживих природних об’єктів, 

кардинально заперечивши форми класичної математики. 

Будучи соціально-природним утворенням, що формується під впливом 

соціуму та фізико-психологічних характеристик людської істоти, мисленнєво-

мовні структури поєднують у собі природні форми із соціокультурними, 

залежними від діяльності та свідомого впливу суспільства на формування свого 

мислення та, відповідно, результати мовленнєвої діяльності. 

Ми не заперечуємо викладені вище наукові уявлення про структуру 

концепту та концептосфери, а застосувавши принцип фрактальної геометрії, 

висуваємо гіпотезу про можливість вирішити існуючі суперечності шляхом 

якісно нового підходу до розуміння цих структур. 

Як уже було викладено та обґрунтовано у попередньому розділі, 

концептосфера є структурованою системою на рівні ментальних утворень, 

складовими елементами якої є концепти з власною польовою структурою, між 

якими існує постійна взаємодія. Подекуди структури ментальної природи є 

нечітко структурованими, тобто їхні складові можуть мінятися місцями, 

входити до даної структури або залишати її. Інші дотримуються думки про 

наявність сталої основи (ядра, архисеми тощо), яка залишається незмінною, а 

змінювати своє місце розташування можуть лише елементи ближньої та 

дальньої периферії, міняючись місцями. 

Але зазначимо, що обидві ці теорії мають під собою підґрунтя, якщо 

комплексно підійти до вивчення концепту з позиції синхронно-діахронного 

аналізу. Вивчаючи окремі концепти в руслі діахронної когнітивної семантики, 

вчені звертаються до етимологічного аналізу концептів, беручи його дані за 

основу, закладену в концептах, навколо якої з’являються нові асоціації у ході 

історичного розвитку [98; 236;  310; 311]. Мова ж, у свою чергу, є будівельним 

матеріалом для мовної картини світу як системного угрупування мовних 

одиниць-репрезентантів концептів та асоціативно-метафоричних зв’язків, що 

поєднують їх у окремі фрагменти-проекції концептосфери в мовній свідомості. 

Тоді мовна картина світу, знаходячись у своїй власній площині, частково 
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віддзеркалює площину концептосфери. З іншого боку, вона впливає на 

зворотню сторону цього процесу завдяки нерозривній взаємодії. Елементи 

мовної картини світу, мають здатність активувати зв’язки з окремими 

концептами, впливаючи тим самим на їхній подальший розвиток. Адже 

отримана інформація може по-різному аналізуватися свідомістю різних 

індивідів, а результати цього аналізу, передаючись за допомогою мовних 

засобів, здатні впливати на концептосферу, яка інтерпретувала інформацію по-

своєму. Унаслідок зазначеного відбувається модифікація окремого концепту, 

яка, у свою чергу, впливає на всю систему. 

Якщо врахувати твердження про те, що в мові може бути повністю 

відсутня форма для вираження концепту, що є складовою концептосфери [164, 

с. 48], то логічно припустити, що концептосфера має фрактально-ієрархічну 

структуру: нескінченну кількість самоподібних фрагментів (на рівні діахронії), 

кожний з яких стає видимим лише за умови наближення до нього (на рівні 

синхронії), тобто, стосовно концепту, тоді, коли за певних суспільно-

історичних обставин виникає необхідність його комунікативної реалізації.  

Вищезазначене зумовлює виникнення питання про те, що ж робити з 

національно-специфічними концептами, відсутніми в певних соціумах, але 

запозиченими з інших соціумів і відкинутими на периферію через відсутність 

комунікативної необхідності їхньої реалізації. Саме фрактальна структура 

концептосфери і допомагає вирішити це протиріччя: наближення до певного 

фрагменту відбувається лише за умови суспільно-історичної необхідності, і 

тоді з’являється та частина концептосфери,  про існування якої ми навіть не 

здогадувалися. Практично, її відображення було відсутнє в мовній картині 

світу. Згодом, під дією суспільно-історичних чинників, спосіб мислення знову 

змінюється, так як це відбувалося протягом попередніх історичних епох, і 

наближена ділянка виходить за межі поля зору нації, поступаючись місцем все 

новим фрагментам.  

Так, наприклад, концепт SOLIDARIDAD, що походить від латинського 

лексико-семантичного асоціативного поля  «in solidum», у Середньовіччі 
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існував в іспанській мовній картині світу, стосуючись сфери будівництва, а 

також пов’язувався зі сферою юриспруденції. Значення sólido (міцний) 

стосувалося міцності поєднання між собою частин будівлі. У юридичній сфері 

йшлося про вагомість аргументів, доказів. Пізніше лексема sólido 

репрезентувала в мові концепт, пов’язаний із теологічними цінностями, 

зокрема, вона позначала доброчесність, здатність людини до милосердя завдяки 

любові до Бога та ближнього, яка проявлялася через надання допомоги бідним, 

хворим, подання милостині. 

Лише в XIX столітті у французькій мові завдяки П’єру Леру (Pierre 

Lerroux) лексема solidaridad утверджується у своєму новому значенні як 

антропологічна характеристика суспільства. У праці «Про людство, його 

принципи та майбутнє» він використовує її на позначення міцної основи 

соціального життя, яка характеризує відносини між людьми, родинами, 

націями. Семантичні характеристики оцінного значення цього концепту 

наближують його до філантропії/доброчесності. Завдяки Французькій 

революції та поширенню в другій половині XIX століття політичного руху 

«Solidarismo» в межах Утопічного соціалізму, концепт перетворюється на 

новий принцип організації Франції. Йдеться про філософську теорію соціальної 

поведінки та обов’язків, у результаті дотримання яких має встановитися 

добробут та примирення усіх прошарків суспільства. За словами теоретика цієї 

доктрини Еміля Дюркгейма, ця ідеологія має підтримуватися єдністю 

соціальних груп, спільною ланкою для яких є релігія  [63, с. 254].  

Разом із соціальною солідарністю у Франції виникає поняття політичної 

солідарності,  що базується на світській, прагматичній та реформістській 

ідеології, яка, за словами  Леона Буржуа (Léon Bourgeois), мала б стати 

офіційною ідеологією ІІІ Французької республіки. 

У іспанській мові лексеми solidaridad / solidariedad, solidario/a, 

solidarizar, solidariamente до ХХ століття використовуються лише в юридичній 

сфері, про що свідчить «Загальний етимологічний словник іспанської мови» 

Роке Барсіа [432, с. 455], виданий у 1882 році. І лише у ХХ столітті з появою 



234 

таких політичних рухів, як Solidaridad Catalana, Solidaridad Obrera та 

Solidaridad de Obreros Vascos, лексема solidaridad починає використовуватися 

на позначення ідеології соціальної солідарності, що ґрунтується на принципі 

внутрішньогрупових зв’язків. 

На думку іспанської дослідниці І. Перес Родрігес саме звідси даний 

концепт запозичує Іспанська церква, перетворюючи його в ХХ столітті на 

теологічну доктрину [376]. У 70-роках ХХ століття концепт SOLIDARIDAD 

посідає важливе місце в роботі неурядових релігійних організацій, а також 

починає асоціюватися у іспанському суспільстві із боротьбою проти расизму.  

У сучасній іспанській мовній картині світу концепт SOLIDARIDAD 

актуалізується в політичному, соціальному, юридичному та інших аспектах, що 

історично ставали вагомими у житті нації, позначаючи єдність людських зусиль 

для досягнення політичних, соціальних, економічних, релігійних чи юридичних 

цілей. У плані політики, солідарність має зміцнювати розвиток націй, мир, 

демократію для блага усіх людей, що живуть на Землі. У соціальному плані 

йдеться про добробут держави: el Estado de Bienestar. У економічному плані, 

солідарність сприяє створенню міжнародних фінансових організацій: el Fondo 

Monetario Internacional, el Banco Mundial. У релігійній сфері багато зусиль 

прикладається для розвитку місіонерських організацій: Cáritas, Manos Unidas 

тощо, які допомагають нужденним, емігрантам, хворим на СНІД та інші 

хвороби. У сфері промисловості й торгівлі солідарність має бути основою для 

стосунків між виробником, посередником та споживачем. 

У соціології солідарність розуміється як нездатність людини жити окремо 

від інших людей без взаємодії з ними.  

Тож, саме завдяки такому способу безкінечного наближення до все нових 

і нових фрагментів єдиного цілісного угрупування, можна відобразити й 

описати еволюцію концептосфери, де все нові і нові фрактали є еволюційними 

змінами розвитку концептів, а процес наближення до тієї чи іншої ділянки є 

історичним плином часу та вимогою актуалізації певного значення. Соціум же 

виступає у ролі рушія, що обирає напрямок руху. І якщо ми зможемо 
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простежити закономірності його вибору, то зможемо й спрогнозувати 

подальший розвиток концептосфери у випадку впливу на нього окремих 

чинників. 

Як показує історичний досвід, існують способи, за допомогою яких 

можна впливати на формування цінностей у суспільстві, зокрема ідеологія, 

формування іміджу, формування ідеалів для наслідування. Способи керування 

масами та державна політика впливають не лише на матеріальні показники 

розвитку держави, але й на формування її національної свідомості, тобто на 

зміни її національної концептосфери. 

Наслідуючи ефект відображення образів у двох дзеркалах, поставлених 

одне навпроти одного, можливо дійти висновку про те, що еволюційні процеси 

національної концептосфери скеровуються свідомим вибором мовних засобів 

правлячими колами (політиками, олігархами, видатними діячами культури, 

письменниками, вченими тощо). 

Якщо процес наближення до певної частини фракталу розуміти як 

історичний плин часу, у якому з’являються або видозмінюються концепти, що 

вербалізуються мірою комунікативної необхідності в мовній картині світу, то 

національну концептосферу народу можна визначити як необмежену 

нескінченно еволюціонуючу систему, яка береже в собі усі свої складові, 

актуалізуючи (наближуючи, фокусуючись (інструментом фокусування є мовна 

картина світу)) у кожний конкретний історичний відрізок часу той її фрагмент, 

який виявляється найбільш значимим з погляду  національної психології, що 

базується на сукупності характеристик національного характеру, національного 

темпераменту, національного світосприйняття, відчуттів та настрою, 

національних традицій, звичок та стереотипів. 

Тож, скориставшись принципами фрактальної геометрії, ми можемо 

узгодити велику кількість існуючих теорій про форму, структуру, ієрархію і 

природу формування та актуалізації національномаркованих концептів та 

концептосфер, що на перший погляд здаються різноплановими. У процесі 

еволюції концептосфери, завдяки розвитку суспільства та механізму утворення 
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асоціативних зв’язків, з’являється комунікативна необхідність актуалізації все 

нових і нових самоподібних частин цієї структури, що викликає появу нових 

складових у мовній картині світу певного історичного періоду, які їх 

вербалізують. Таким чином, множинність в діахронному плані перетворюється 

на ієрархію на рівні синхронії. 

 

 

3.1.3. Іспанська національна концептосфера XVI–XX століття 

Особливістю національної концептосфери Іспанії є антиномна природа 

світосприйняття її носіїв. Суперечності, що вживаються в межах однієї 

концептосфери, провокують поєднання на перший погляд несумісних категорій 

у межах ядер національномаркованих концептів. 

Складові елементи концептосфери за наявності певних концептуальних 

ознак об’єднуються системними відношеннями, що розмежовують схожі та 

відмінні елементи, визначають їхні ієрархічні зв’язки з іншими складовими 

[164, с. 19]. Дослідженню цих відносин присвячено праці О. М. Кагановської, 

яка розробила й  обґрунтувала теорію ієрархії текстових концептів [74, с. 5]. 

Для узгодження нашого дослідження з цією теорією необхідно визначити 

щабель або щаблі, які посідають національномарковані концепти в ієрархічній 

структурі ментальних одиниць, що становлять концептосферу народу. Це 

завдання ускладнено тим, що дослідження з когнітивної лінгвістики містять 

значну кількість різних термінів, що позначають національно вагомі 

компоненти, концепти, субконцептосфери та різноманітні погляди і підходи до 

вивчення їхньої специфіки, які не є узгодженими або уніфікованими. Триває 

дискусія про способи розрізнення універсальних та національно-специфічних 

концептів, зокрема таких, як HONOR, LENGUA, LIBERTAD, MUJER, PATRIA, 

RELIGIÓN, TORO, які є наявними в усіх лінгвокультурах, проте майже в кожній 

з них мають властиві лише цьому суспільству когнітивні ознаки. У таких 

багатоетнічних народів, як іспанський, когнітивні ознаки одного й того ж 

національномаркованого концепту можуть відрізнятися залежно від регіону 
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його походження та розвитку. Адже кожна етнічна група, що є складовою 

іспанської нації, характеризується власними етнокультурними особливостями, 

які продовжують впливати на формування й розвиток поняттєвої, ціннісної та 

асоціативної складових національномаркованого концепту в процесі його 

актуалізації в умовах культурного спадку андалузької, баскської, валенсійської, 

галісійської, леонської, екстремадурської чи каталонської автономної області. 

Критерієм класифікації може бути приналежність концептів концептосфері 

представників лише певної нації. У цьому випадку національномарковані 

концепти є властивими одному народу – іспанському, та відсутніми в 

свідомості інших народів світу. Концептосфера багатоетнічного народу містить 

спільні концепти, які розвинулися із поєднання своїх етнічних попередників та 

завдяки такому злиттю перетворилися на об’ємні джерела акумуляції 

національної специфіки, властивої усьому суспільному угрупуванню – 

іспанській нації. Звідси випливає, що національномаркованими концептами є 

найбільші за обсягом та просякнутістю національним духом ментальні одиниці, 

що згруповують навколо себе великі сфери національної культури. 

Дослідження діахронного розвитку цих ментальних осередків визначає загальні 

організаційні принципи створення структури та єдності іспанської національно-

культурної сфери в цілому і часто пояснює цілу низку явищ з різних сфер 

суспільного життя. Це пояснюється тим, що мовна реалізація відповідних 

мисленнєвих одиниць у розмовній практиці іспанців актуалізує їх поняттєве 

наповнення та розширює їх інтерпретаційні поля в процесі занурення концепту 

в секулярну сферу, де він піддається різноманітним варіаціям, викликаним 

особливостями національного світосприйняття, характеру, менталітету, 

комунікативною необхідністю та прагматичними установками мовців. У 

процесі актуалізації концепту мовними засобами відбувається розширення його 

асоціативних зв’язків, та змінюється наповнення його аксіологічної складової 

відповідно до ціннісних установок суспільства, збережених культурною 

пам’яттю народу та сформованих актуальними суспільно-політичними 

процесами.  
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Найбільш яскравими елементами національної концептосфери є 

концепти, вербалізовані безеквівалентною лексикою. Вони помітні завдяки 

унікальності та відсутності в інших національних концептосферах. До таких 

ендемічних іспанських національномаркованих концептів належать ментальні 

одиниці, вербалізовані лексемами autarquía, café cantante, caballero, castellano, 

corrida, caudillo, duende, flamenco, hidalgo, independentismo, infanta, paella. 

Проте, безеквівалентні лексичні одиниці не завжди є вербалізаторами 

національномаркованих концептів. Іноді вони є лише окремими категоріями, 

що входять до складу більш об’ємних ментальних структур, які мають під 

собою когнітивне, культурологічне та історичне підґрунтя, завдяки чому 

можуть відображати частини національної свідомості як запоруки єдності та 

самобутності відповідної культури. 

Розвиток національної концептосфери визначається взаємодією досить 

стабільної структури концептуального архетипу та варіативністю 

інтерпретаційних полів, що відображають розвиток поняттєвого, асоціативного 

та аксіологічного компонентів концептів, на яких тримається національна 

концептосфера. Наслідком розвитку інтерпретаційних полів є поява у мовній 

картині світу новотворів, полісемантичної лексики, концептуальних метафор, 

паремій тощо. Причиною змін національної концептосфери  слугують етико-

психологічні та історико-культурні чинники з одного боку, і взаємодія 

ментальних одиниць між собою в межах національної концептосфери – з 

іншого. Внутрішньоконцептуальні чинники розвитку є не менш вагомими в 

змінах обсягу та наповнення ментальних одиниць, і саме вони безпосередньо 

відображають роль мовної системи та комунікативних процесів у еволюції 

мисленнєвих структур. Тож, прослідкувавши динаміку еволюційних змін 

найбільш вагомих національномаркованих концептів, можна проаналізувати 

динаміку розвитку концептосфери усього народу вцілому.  

У історії Іспанської монархії є рік, який можна вважати переломним, 

таким, що розділив її історію на «до» і «після», а також пришвидшив 

еволюційні процеси в межах іспанської концептосфери, перетворивши її на 
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національну. Це 1492 рік – рік закінчення Реконкісти (відвоювання території 

Піренейського півострову від арабів); рік відкриття Америки Х. Колумбом, яке 

згодом перетворило Іспанію на могутню імперіалістичну країну, що домінувала 

в Світовому океані; рік появи першої іспанської граматики, написаної Антоніо 

де Небріхою, яка стала поштовхом до  становленню іспанської мови як 

національної.   

Епоха Відродження в Іспанії вважається більш оригінальною та 

специфічною, ніж в інших країнах Європи. Це зумовлено поступовістю 

переходу від Середньовічного способу мислення до гуманістичної доби 

Відродження, постійною адаптацією нових італійських віянь до готичного 

іспанського світогляду та їх пристосуванням до місцевих культурних традицій, 

а також культурних вподобань країн, з якими Іспанії мала економічні та 

дипломатичні зв’язки. Такий плавний перехід зумовив співіснування в 

іспанській концептосфері новітніх віянь творів італійських письменників Данте 

та Петрарки з іспанської поезією cancionero, яка відображала середньовічні 

естетичні вподобання іспанців, та традиційними попередніми уявленнями про 

світ. Саме повільність входження нового світогляду в іспанське суспільство 

стало причиною різкого стрибка від готики до маньєризму, оскільки на 

території Італії та інших Європейських країн вже давно існували нові школи 

образотворчого мистецтва та архітектури. Навіть архітектурні споруди, 

зовнішнє оздоблення яких відображало тенденції Відродження, у більшості 

випадків будувалися в готичному стилі. Перехід відбувався асиміляцією 

італійських традицій, котрі адаптувалися під іспанський смак, звідки і з’явилася 

своєрідна манірність, яка згодом перетворилася на стиль бароко. 

Імпульсивність готичної спадщини у поєднання з новими віяннями сприяло 

створенню неповторного стилю одного із найбільш оригінальних художників у 

історії мистецтв – Ель Греко.  

Ось чому національна концептосфера Іспанії XVI століття 

характеризується антиномністю, властивою іспанцям, яка проявляється в 

поєднанні суперечливих елементів, що змушують концепти вбирати в себе і 
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поєднувати в межах своїх ядер суперечливі категорії та ознаки, відображаючи 

оригінальність мислення цього народу. Окрім того, національна концептосфера 

збагатилася новими концептами, що вербалізуються лексемами, запозиченими з 

класичної латинської мови, італійської мови (banco, batallón, gaceta, mascarada, 

negociante, ópera, saldado, sonata), мов народів Латинської Америки (cacao, 

hamacа, maiz, piragua, quina, tabaco). 

  Політичний курс Католицьких королів, що сприяв розвитку мистецтва 

та науки, спрямовувався на розвиток і закріплення іспанської/кастильської 

мови на території усієї держави як одного із інструментів єднання нації. Це 

привело до бурхливого розвитку словесності, появі великої кількості 

філософських трактатів, у тому числі про кастильську мову, художніх та 

релігійних творів. Філософи та письменники доби Відродження фіксували в 

своїх працях тогочасну картину світу, що дає можливість дослідити 

інтерпретаційні поля національномаркованих концептів та, завдяки цьому, 

змоделювати концептуальний простір іспанського суспільства XVI-

XVII століття. Так, у творах  Ернандо  Флонсо де Ерери, Сальвадора Ардевінес 

Ісли, Беніто Перери, Альфонсо Чакона, Педро Долесе, Антоніо Лопеса де Веги, 

Бартоломе де Медіни, Дуіса де Моліни, Педро Нуньєса Вели, Беніто Перейри, 

Хайме Солано, Франсіско Свареса, Франсіско де Віторьї, Хуана Вівеса, 

Франсіско Зумели гуманізм Відродження тісно переплітається із жорсткою 

католицькою традицією, що панувала в Іспанії ще в Середньовіччі, а також із 

невід’ємним від іспанців почуттям честі та хоробрістю на межі з безумством, 

приправленими авантюрною вдачею та пікарським присмаком. 

Поштовхом до змін в іспанській національній концептосфері 

XVII століття стало завоювання земель Латинської Америки та перетворення 

Іспанії на колоніальну державу. Імперіалістичний світогляд домінував не лише 

у вищих правлячих колах, але й серед не досить заможної знаті, вихідці з якої 

ставали конкістадорами з метою отримання наживи та створення власних 

статків. Окрім того, усі завоювання і війни велися під гаслом розповсюдження 

католицької віри, що стало однією з причин поразки Непереможної Армади 
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флотом Великобританії. Віра в те, що рукою лицаря керує Бог, заважала 

реально оцінювати ситуацію і не давала можливості відступити. Поява 

алегоричних творів свідчила про відходження від Середньовічних канонів та 

розквіт ідей Золотого віку. Найвизначнішими творами доби стали «Дон Кіхот» 

М. Сервантеса, «Критикон» Б. Грасіана, поряд із «Селестіною» Ф. де Рохаса, 

котра з’явилася наприкінці XV століття й часто перевидавалася майже до 

середини XVIII століття та окрім кохання та дидактичних висновків 

відображала суспільний устрій і спосіб мислення тогочасної Іспанії. 

Антиномність іспанського світогляду у XVII століття яскраво відображено в 

літературних творах, що належать до течії консептизму (conceptismo), 

особливістю яких є використання кмітливих висловлювань, у яких поєднуються 

несумісні об’єкти на явища. У мовному плані твори переповнені полісемічною 

лексикою, метафорами, оксоморонами, еліпсами, каламбурами. Вони містять 

натяки, метаморфози, притчі, емблеми, параболи, алегорії.  

Напр.: Qual Cifne, que con ultimos alientos vive y muere cantando a un mifmo 

punto. Y en el fepulcro, y nido todo junto, mas viuos articula los acentos, tal en la 

dura cama, en fuegos lentos (1669) [502, с. 125].  – У прикладі поєднано акти 

життя і смерті, поховання (як смерть) і гніздо (як початок життя, 

народження). Використовуються епітети, що суперечать об’єктивним 

концептуальним ознакам явища: тверде ліжко (у переносному значення, про 

що свідчить також порядок слів у словосполученні), повільний вогонь. 

Яскравими представниками іспанського консептизму доби бароко є 

Алонсо де Ледесма (1552–1623), Бальтасар Грасіан (1601–1658), Франсіско де 

Кеведо (1580–1645). 

Іспанська національна концептосфера XVIII століття збагатила 

національномарковані концепти категоріями, пов’язаними з особливостями 

ідей Просвітництва, які проникли в Іспанію переважно з Франції та Італії. До 

таких категорій належать espíritu crítico, fe en la razón, confianza en la ciencia, 

afán didáctico. Проте меншість іспанської аристократичної верхівки та 

буржуазії підтримували ці віяння, намагаючись відновити економіку шляхом 
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реформування, критикуючи суспільний устрій країни та підтримуючи 

ліберальні чи революційні ідеї. Впровадженню ідей Просвітництва протистояла 

католицька церква, що мала вагомий вплив на суспільство. Саме тому в межах 

національної концептосфери Іспанії не відбулося значних змін протягом 

XVIII століття. У цей період тривало становлення мовної картини світу, 

успадкованої від доби бароко. Здобутками доби Просвітництва в Іспанії стали 

створення Королівських академій мови, медицини, історії, мистецтв. Періоди 

правління Фернандо VI та Карлоса ІІІ відзначаються спробами реформувати 

економічну та культурну сфери. XVIII століття дало поштовх до розвитку 

сфери середньої та вищої освіти, експериментальних наук в Іспанії. Дидактична 

та критична література (Cabarrús, Cadalso, Campomanes, Capmany, Feijóo, 

Jovellanos, Mayáns, Moratín) сприяла появі літературних і наукових періодичних 

видань. 

Тож, до ядер національномаркованих концептів Іспанії XVIII століття 

увійшли категорії razón, crítica, поступово витісняючи із домінантних ядерних 

позицій категорії dios, alma, sacral. 

Період Романтизму в Іспанії, хоч і характеризується переважним 

наслідуванням європейських тенденцій та входженням загальноуніверсальних 

концептів до національної концептосфери Іспанії, відзначається їх адаптацією 

до іспанського світогляду та менталітету. Асоціативна та аксіологічна складові 

універсальних концептів набувають національно-специфічного забарвлення, 

потрапляючи в секулярну сферу свідомості цього суспільства. Розвиток 

інтерпретаційних полів таких концептів, зафіксованих мовною картиною світу 

в творах Г. А. Бекера (1836–1870), Б. П. Гальдоса (1843–1920), М. Х. де Ларри 

(1809–1837) та інших письменників, свідчать про актуалізацію категорій 

natural, real, cotidiano, що в поєднанні з тенденціями костумбризму – 

акцентуванням на місцевому колориті, звичаях та традиціях, побуті, – 

збагачують мовну репрезентацію національномаркованих концептів, зокрема 

конкретними іменниками, що вербалізують реалії навколишнього світу. 

Детальні описи місцевості, побуту, одягу тісно переплітаються зі специфікою 
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емоційного сприйняття світу іспанцями в творах Е. П. Басана (1852–1921), 

В. Б. Ібаньєса (1867–1928). Твори «Срібного віку», до якого належить 

покоління 1898 року (Асорін, П. Бароха, Х. Бенавенте, Р. дель Вальє Інклан, 

А. Мачадо, М. де Унамуно, Х. Р. Хіменес), та «покоління 1927» (Педро Салінас, 

Хорхе Гільен, Вісенте Алейксандре, Рафаель Альберті, Мігель Ернандес, 

Федеріко Гарсіа Лорка) фіксують бурхливий розвиток тих концептів, 

актуалізація яких сприяє пізнанню сутності Іспанії, своєрідності її історії, що 

зумовлено активним пошуком виходу із загальнонаціональної кризи. 

Особливого значення набуває категорія patria у межах емоційного 

концепту AMOR, котрий перетворився на ієрархічний щабель мегаконцепту 

España. Інтерпретаційне поле глибокої любові до Батьківщини розвивається як 

самокритика, символічність описів Кастилії, пошуки шляхів вдосконалення. 

Відбувається розвиток поетичної мови, що базується на символізмі, 

використанні концептуальних метафор, тропів, здатних передавати тенденції 

латиноамериканського модернізму та європейського сюрреалізму й 

експресіонізму початку ХХ століття. 

Концептуальна картина світу Іспанії періоду диктатури Франко, що 

фіксується в писемних джерелах, є досить викривленою, оскільки література 

мала відповідати ідеологічному курсу правлячої верхівки. Твори письменників-

тремендистів (Каміло Хосе Села та інші), що з’явилися в 40–50х роках 

ХХ століття, свідчать про те, що до ядер національномаркованих концептів 

наблизилися такі категорії, як temor, miedo, muerte, violencia, soledad, existencia. 

Свідченням переоцінки суспільних цінностей та зміни аксіологічної 

складової національномаркованих концептів Іспанії 50–60х років ХХ століття 

стали твори Луїса Гойтісоло, Хуана Гойтісоло, Мігеля Делібеса, Паскуаля 

Дуарте, Улея, Анни Марії Матуте, драматургів Альфонсо Састре, Антоніо 

Буеро Вальєхо, поета Бласа де Отеро та інших. 

Мовна картина світу Іспанії першої половини ХХ століття 

характеризується актуалізацією концепту EXILIO, розвиток інтерпретаційного 

поля якого свідчить про якісно нову модифікацію прототипного ядра, що 
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відображається появою категоріальної ознаки español, завдяки якій концепт   

EXILIO ESPAÑOL визначає спосіб тогочасного суспільно-національного 

мислення. До філософів, істориків та письменників, які у своїх творах описали 

й розвинули інтерпретаційне поле цього концепту, належать М. де Унамуно, 

Ортега-і-Гассет, М. Замбрано, Зантайана, Х. Гаос. Про існування та значущість 

цього концепту в національній концептосфері свідчить його вплив на іспанську 

філософію та інтелектуальну культура доби франкізму, котрий вперше був 

систематизовано описаний у науковій праці вченого-філософа Х. Л. Абельяна 

«Критична історія іспанської думки/мислення» [407]. Будучи учнем Х. Гаоса, 

Х. Абельян визначив іспанське мислення першої половини ХХ століття як exilio 

español, розуміючи під категорією pensamiento ті судження, що з’являються 

завдяки непостійності людини, які залежать від обставин, безпосереднього 

місця й часу та потребують швидкого вирішення на відміну від 

систематизованого способу розмірковування над вічними темами, що 

переходять від однієї епохи до іншої. Думка завжди пов’язує людину з 

конкретною життєвою ситуацією.  

Напр.: Una idea es siempre la relación de un hombre a una determinada 

situación de vida. Pensar es dialogar con las circunstancias (1991) [407, с. 271].  

Зв'язок мислення і мови, на думку філософа, також є засобом формування 

«націоналістичності» – процесу, що розпочався ще з часів Алонсо Мудрого. І в 

подальшому велич Іспанії визначав оригінальний спосіб мислення її народу, 

відображений в її філософській думці, літературі, мистецтві. 

Напр.: El pensamiento se  adelante en presagio del otro de la grandeza de 

España sobre el horizonte histórico. Cuando sube sobre él, de ella (España) es parte, 

y principal, el pensamiento [407, с. 25]. 

Важливою особливістю актуалізації концепту EXILIO ESPAÑOL 

ХХ століття є спосіб його мовної репрезентації в мовній картині світу Іспанії 

доби диктатури. Завдяки особливостям суспільно-політичних процесів, зокрема 

намаганням диктаторського режиму зберегти та підсилити свою владу, 

зосередити суспільну увагу більше на розмірковуванні, ніж на реальних 
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вчинках, ідеологічні, соціологічні та політичні теорії навмисне спрощувалися 

правлячими колами з метою простого й системного  бачення світу, що 

допомагало уникати протиріч, виправдовувало та легімітувало явища 

навколишньої дійсності, узгоджені з ідеологією. Таке мовлення було схоже на 

мову персонажів Л. Керола в «Алісі із задзеркалля», де сказане часто означало 

щось відмінне від свого значення. На думку Х. Ортеги-і-Гассета для історика 

суспільної думки важливо виокремлювати ці аспекти із процесів спілкування. 

Щоб описати автентичну реальність, потрібно повертатися до джерел, що 

містяться в традиціях, адже історія є процесом, а не просто послідовністю 

подій: la filosofía acumula el pasado y integra cada innovación [Ortega-y-Gasset J. 

Ideas para Historia de la Filosofía. Historia de la Filosofía. Buenos Aires, 1944. 

P. 19–57. Р. 28]. 

Ядерними категоріями іспанського національномаркованого концепту 

EXILIO ESPAÑOL є refugiado, desterrado i exiliаdo, відмінності 

інтерпретаційного поля яких детально розроблено в працях Марії Замбрано. 

Когнітивними ознаками refugiado є зникнення, розчинення, відсутність 

існування для інших, заборонена тінь. Категорія пам'ять тут означає конфлікт 

між диктаторською ідеологією та думкою (memoria no quiere ser una voz 

dormida), співіснування, воля.  

Напр.: Suprimir los vestigios de la memoria fue una preocupación central del 

sistema totalitario de la España imperialista [511, с. 205]. 

Категорія desterrado позначає того, хто відчуває себе вигнанцем на 

власній землі (актуалізується лексемами aislamiento (відокремлення), desalojado 

(виселений), despojado (позбавлений). 

Категорія refugiado пов’язана з військовими конфліктами та їхніми 

наслідками. Може вербалізуватися мовними одиницями desplazado, ser 

perseguido, incapaz de estar dispuesto a volver a su país. 

Концепт EXILIO ESPAÑOL у мовній картині світу Іспанії, об’єднавши в 

межах свого інтерпретаційного поля концептуальні ознаки усіх своїх ядерних 
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категорій, актуалізується мовними одиницями resistencia (супротив), modo de 

ser y vivir (спосіб буття і життя). 

Перехід Іспанії до демократичного устрою життя в останній третині 

ХХ століття сприяв поверненню іспанських філософій на Батьківщину та 

пожвавленню розвитку різноманітних способів мислення. Цей етап розвитку 

іспанської національної концептосфери, спрямований на впровадження 

демократичних свобод, боротьбу з пережитками минулого, входження в 

Європейську спільноту фіксується в творах Х. Марсе, Е. Мендоси, К. Рохаса, 

Х. Семпруна, поетів Ф. Брінеса, А. Колінаса, Х. Ламасареса, К. Саагуни. Окрім 

того, кінець ХХ століття завдяки швидкому розвитку засобів масової 

інформації та підвищенню матеріального рівня життя швидко стирає межі між 

відокремленістю Іспанії від решти світу та частково стирає межі між 

іспанським та європейським способами світосприйняття. 

Таким чином, національна іспанська концептосфера, а отже і якісне та 

кількісне її наповнення національномаркованих концептів, з XVI до 

XX століття розвивалися нерівномірно. Значними поштовхами в їхньому 

розвитку ставали вагомі історичні, соціокультурні та технологічні процеси, що 

впливали на поняттєву, асоціативну та оцінну складові національномаркованих 

концептів. Окрім того, чинником змін, що відбуваються в  національній 

концептосфері став взаємовплив концептів та їхня взаємодія у формуванні 

нових концептів, що об’єднують категорії, пов’язані з теоцентричною й 

антропоцентричною системою цінностей водночас; емоційно-інтуїтивним 

пізнанням світу, що суттєво переважає над раціональним; глибоким почуття 

страху перед смертю і, одночасно, її бажанням; високий рівень індивідуалізму 

на противагу персоналізму. 
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3.1.4. Відображення поліетнічності іспанської нації та її 

самосвідомості в ґенезі національної концептосфери 

Національна концептосфера Іспанії складається з ментальних одиниць, 

які увібрали в себе та уніфікували найбільш релевантні когнітивні ознаки своїх 

етнічних варіацій. Проте, історичний розвиток національномаркованих 

концептів відбувається не лише в межах метальної одиниці національного 

масштабу. У національномаркованих концептах здатні відбиватися ті зміни, 

яким піддаються етнічні ментальні утворення, що слугували основою, і які 

продовжують розвиватися в межах свого територіально-культурного соціуму. 

Поняття «нація», на відміну від «етносу», що є досить широко 

розробленим в таких наукових напрямах, як культурологія, соціологія, 

етнопсихологія, політологія тощо, традиційно вважається найвищим щаблем 

розвитку етносу. 

Етнос (походить від грецького слова ethnos, що оначає «плем’я, група, 

народ»)у цьому випадку визначається як стійка історично сформована 

спільнота людей, які говорять спільною мовою та мають спільну культуру, 

відображену в спільній самосвідомості. 

На думку відомого історика та географа Л. Гумильова формуванню 

етносу сприяє спільне географічне середовище, від якого залежать умови 

життя, та історичний розвиток, у ході якого люди стикаються з поєднанням 

природних і соціальних явищ. Окрім того, етнічна спільнота протиставляє себе 

іншим колективам завдяки підсвідомому почуттю комплементарності та 

взаємої симпатії, розподіляючи людей та «своїх» і «чужих» [51, с. 53]. 

Таким чином, етнос утворюється завдяки спільній території та економіці. 

Проте безліч історичних причин зумовлювали міграції населення, завдяки чому 

у сучасному світі представники одного етносу часто зустрічаються серед різних 

народів. Через ті ж таки географічні та історичні причини етноси, що 

проживають на суміжних територіях, потрапляючи під вплив тривалих 

спільних для них територіально-економічних обставин, з часом набули 

спільних для них рис і втратили або асимілювали значну частину системних 



248 

властивостей – традицій, звичаїв, норм поведінки, народного мистецтва, мови, 

– що відділяли їх один від одного. Таким чином, утворилися поліетнічні 

народи, яскравим представником яких є іспанський народ, об’єднаний 

багатовіковим формуванням єдиної національної самосвідомості. 

Оскільки етноси прийнято ділити на три типи – рід і плем’я, народність і 

народ, що відрізняються історичними періодами існування та ступенем 

національно-територіальної автономії, то можна дати наступне визначення 

терміну «народ», який став широко використовуватися з розвитком 

економічних зв’язків та встановленням капіталістичних відносин у суспільстві. 

Отже,народ можливо визначити як велику спільноту людей з характерними 

рисами національної психіки, що об’єднана спільністю території проживання, 

мовою, історією та культурою [105, с. 175]. Він посідає вищий щабель розвитку 

в порівнянні з етносом, оскільки люди свідомо підтримують свою національну 

ідентичність. 

У західній політології та соціології існують різноманітні теорії нації. У 

«психологічних» теоріях нації визначаються як культурно-психологічні 

спільноти, які об’єднує спільна доля. Головною характеристикою нації 

визначається національний характер. Суперечність цієї теорії полягає в тому, 

що один із найвідоміших її теоретиків О. Бауер, намагаючись довести перевагу 

національного характеру над важливістю територіальних умов проживання та 

мови, сам цього не бажаючи, довів, що мова є важливою умовою існування 

нації. У багатьох історичних та економічних теоріях нація розглядається як 

продовження родоплемінних зв’язків у змінених умовах, як спільнота людей, 

до основних принципів єдності якої належать мова й територія. У даному 

випадку когнітивна лінгвістика довела, що мова тісно пов’язана зі свідомістю і 

є вторинною системою стосовно неї, відображаючи концепти в мовних 

одиницях. Таким чином, культурно-економічні зв’язки є лише однією із 

характеристик нації. 

Існують також теорії, що абсолютизують державно-ідеологічні 

особливості нації, зводячи це поняття до державного утворення. Наприклад, 
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М. Вебер – один із найвідоміших соціологів кінця дев’ятнадцятого початку 

двадцятого століття, – стверджував, що люди, об’єднані спільною долею, 

мовою, релігією, звичаями прагнуть до державного уособлення. 

На сьогоднішній день поняття «нації» визначається ученими в сукупності 

національно-державних культурних атрибутів, символіки, що підкреслює 

господарську, культурну чи територіальну цілісність, а також соціальну 

ідентифікацію індивідів та їх ціннісну орієнтацію. Таким чином, у понятті 

«нація» об’єднано об’єктивну та суб’єктивну сторони: кожний індивід є 

національним об’єктивно та суб’єктивно, оскільки він свідомо визнає себе 

частиною того чи іншого суспільства [29, с.57]. 

Поняття «іспанська нація» є значно ширшим за поняття «етнос», оскільки 

до неї входять представники багатьох етнічних груп: каталонці, наварці, 

галісійці, баски, арагонці, кастільці, екстремадурці, валенсійці, андалузці та 

інші. Проте всі вони свідомо ідентифікують себе із іспанською національністю, 

самовизначаючи себе як окрему територіально-державну та соціокультурну 

систему. Подекуди вважається, що поняття «нація» є «більш політизованим 

утворенням, яке має підвищену «диференційну потужність»[81, с. 76], що може 

бути зумовленим тривалим співіснуванням етносів у межах єдиних державно-

політичних спрямувань, яке врешті-решт привело до  спільних свідомих 

політичних та культурно-моральних установок. Саме така історична пам'ять, 

передаючись кожному наступному поколінню, формує ядро національної 

самосвідомості людей, викликає у них відчуття єдності, приналежності до 

духовності роду, народу чи нації. На думку В. Г. Крісько, лише людина, що має 

історичну пам'ять, здатна усвідомлювати своє місце в духовній естафеті 

поколінь, матеріалізуючи її в релігійному, художньому, культурному, 

господарському укладі життя [105, с. 76]. Отже, можливо стверджувати, що 

складовими компонентами національної самосвідомості є:  

1) історична пам'ять народу;  

2) національні цінності;  

3) смаки, інтереси;  
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4) вірування, традиції;  

5) самооцінка.  

Тлумачні словники іспанської мови XVIII століття, видані Іспанською 

королівською академією, містять наступні визначення лексем-вербалізаторів 

концепту NACIÓN: 

- nación: la colleción de los habitadores en alguna Provincia, País o Reino; 

- nacional: lo que es propio de Nación o natural de ella; 

- nacionalidad: afección particular de alguna nación, ó propiedad de ella [465]. 

Дефініції XIX століття свідчать про розширення набору ядерних 

категорій концепту, оскільки у словниках з’явилися додаткові визначення: 

- nación: 1) el estado o cuerpo político que reconoce un centro común supremo 

de gobierno; 2) se dice tambien hablando del territorio que comprende, y aún de sus 

individuos, tomado colectivamente; 

- nacional: el individuo de la milicia de este nombre; natural de una nación, es 

contraposición á extranjero; lo que es propio de la nación á que pertenece el que 

habla y las personas á quienes se dirige; 

- nacionalidad: la condición y carácter pecular de la agrupación de pueblos que 

forman un Estado independiente. La que adquieren los individuos de premanecer a 

una nación deternimada, ó por haber nacido de ella, o a consecuencia de la 

naturalización [470; 471; 472; 473; 474]. 

Також з’явилася лексема nacionalismo, відсутня в словниках раніше, зі 

значенням el apego de los naturales de una nación a ella propia y á cuanto le 

pertnece [472; 473; 474]. 

ХХ століття збагатило ядро концепту NACIÓN прототипними категоріями 

bienes, сoncilio, fiesta, milicia, monumento, renta, territorio. До словникових 

дефініцій додаються наступні: 

- conjunto de habitantes regido por el mismo gobierno;  

- territoriode ese mismo país;  

- conjunto de presonas de un mismo origen étnico y que generalmente hablan 

de un mismo idioma y tienen una tradición común [475; 476]. 
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Завдяки постійному функціонуванню та вдосконаленню сукупності таких 

складових життя нації, як національні цінності, смаки, самооцінка, інтереси, 

національна культура та мова стає можливим тривале існування цієї спільноти.  

Духовний розвиток нації формує її національну свідомість, яка базується 

на сукупності економічних, естетичних, моральних, політичних, релігійних, 

соціальних, філософських та інших переконань. Ядерною частиною 

національної свідомості, що формується в процесі тривалого історичного 

розвитку, є національна самосвідомість. Тоді як її периферну частину становить 

усвідомлення національної єдності та цілісності, яке допомагає відстоювати 

свої інтереси та забезпечує плекання своїх духовних та матеріальних цінностей, 

водночас надаючи усвідомлення необхідності встановлення добросусідських 

відносин з іншими народами.   

Теоретичний рівень рефлексії феномену національної свідомості  – це 

науково сформульоване системне утворення, що складається із ідеологічних 

поглядів, ідей, програм, вироблених нацією протягом її тривалого існування, 

що визначають стратегію її розвитку. Проте, національна свідомість існує 

також і на повсякденному рівні, що виражає  потреби, інтереси, ціннісні 

орієнтації, установки, стереотипи, почуття та настрої членів даного суспільства, 

що проявляються у повсякденному житті та діяльності [105, с. 78]. 

Тож, національна свідомість є комплексним утворенням, складові якого 

тісно пов’язані між собою. Вона існує у формі етичної філософії, релігії, права 

і, загалом, визначається наступними характеристиками: 

 наявністю цілісної національної картини світу, властивої усім членам 

цієї спільноти, що є сукупністю стійких уявлень і суджень про суспільне буття, 

життя та діяльність; 

 переданням національної картини світу від покоління до покоління в 

процесі соціологізації, виробленого цим суспільством; 

 визначенням завдяки цьому процесу цілісного та багатошарового 

сприйняття життя нації: суспільно-політичних інститутів, системи 

міжособистісних відносин, обрядів, ритуалів, ідеології, мистецтва та 
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фольклору, автостереотипів (образів представників своєї нації), 

гетеростереотипів (образів представників інших націй), системи міждержавних 

відносин тощо; 

 кореляцією із стереотипами поведінки, властивими членам цього 

суспільства; 

 відповідністю соціальним умовам життя національної спільноти, 

етапами суспільного розвитку, структурою життєзабезпечення, а також 

співвідношенням національної картини світу з нормами і цінностями, що 

переважають в інших народів, що може виражатися у частковому ототожненні 

себе із ними або у протиставлення себе іншими народам [8, с. 24]. 

Як ми вже зазначили, ядром національної свідомості є національна 

самосвідомість – результат осмислення людьми своєї приналежності до певного 

соціального угрупування та його місця в системі суспільних відносин. 

Національна самосвідомість виражає інтереси нації, що визначаються 

історичним минулим і традиціями народу, звичками та нормами поведінки, 

усними та письмовими переказами (фольклором), пам’ятниками культури та 

мистецтва.  

Ядро національної свідомості – національна самосвідомість – не може 

існувати без національної мови, оскільки саме мова слугує засобом її 

вираження та формування, передаючи досвід та результати когнітивного 

осмислення, обробки й аналізу від покоління до покоління. 

Вивчаючи історію та етнологію, російський вчений В. В. Карлов прийшов 

до висновку, що національна самосвідомість, яка проявляється в ідеях, 

поглядах, відчуттях, емоціях, настрої, виражає зміст, рівень та особливості 

уявлень представників нації про: 

 певну ідентичність та відмінність від представників інших націй; 

 національні цінності та інтереси; 

 історію нації, її теперішній стан і перспективи розвитку; 
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 місце своєї спільноти у внутрішньодержавних, міждержавних та 

міжнаціональних відносинах [80, с. 25]. 

Оскільки особливу роль в житті нації відіграють саме її національні 

інтереси, що відображають цінності суспільства, які слугують збереженню її 

єдності та цілісності, то саме вони є рушійною силою поведінки та діяльності 

як окремих особистостей, так і держави загалом. Цінності нації, що становлять 

основу національних інтересів, є сукупністю духовних ідеалів її представників, 

що відображає своєрідність історичного розвитку та культури.  

Національні інтереси формуються завдяки національним смакам, 

вподобанням, які відображають історично сформовану своєрідність у 

розумінні, оцінках та ставленні до явищ життя через надання їм позитивної чи 

негативної оцінної характеристики більшістю представників нації. Національні 

смаки можна простежити у поведінці, побуті, способі життя, одязі, відносинах 

між людьми живописі, музиці, літературі, танцях представників національної 

спільноти. 

Втілення національних смаків і вподобань фіксують мова та культура 

нації. Таким чином, національну культуру можна визначити як сукупність 

матеріальних та духовних цінностей нації, а також способів її взаємодії з 

природою та представниками інших етнічних спільнот. Специфіка національної 

культури проявляється в інтересах, психології, що є мотиваційно-рушійними 

силами, способі життя, традиціях та моральних нормах, міжособистісній та 

міжгруповій поведінці представників нації, їхньому самовираженні. Згадаємо, 

хоча б французький вислів: Європа закінчується до Піренеїв. 

Іспанці великої значущості надають збереженню культурної 

автентичності територій свого проживання. Антиномність іспанської свідомості 

проявляється в одночасному завзятому відстоюванні етнічної специфіки та 

культури і сильному почутті гордості через власну приналежність до великої 

іспанської нації. 

У мовній картині світу така особливість іспанської концептосфери 

вербалізується мовними одиницями, що репрезентують специфічні реалії даної 
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території чи етносу та відрізняються частотністю вживання мовцями в різних 

куточках країни. Найбільшими з таких лексичних груп є: 

- фольклорні та релігійні терміни: cochetope (засіб розваг на ярмарці в 

Хаені); capillita (людина, що захоплюється процесіями Святого тижня у 

Севільї); cacharritos (народні розваги в Севільї); 

- кулінарна лексика: miajón (крихта хліба в Кордобі); milnos (вид пива в 

Андалузії). 

Напр.: Ponme una milnos bien fresquita pues esto y seca [459]. 

- назви одягу й характеристики зовнішнього вигляду: escamondao (чистий 

і акуратно випрасуваний одяг у Малазі); saquito (светр у Хаені); 

- словосполучення, що виражають емоційний стан: lavincompae (вираз, 

що передає захоплення); foh (вигук розчарування і заперечення); apollardao 

(передає розгубленість). 

Напр.: Lavincompae qué bien nos lo pasamos ayer [459]. 

¡Foh!, esta noche trabajo [464, с. 54]. 

Está apollardao, no se enteradená [459]. 

- прикметники, що характеризують кліматичні та погодні умови: hace más 

frío que pelandorábanos (сильний холод в Уелві); arrecío (той, що замерз у 

Севільї). 

Напр.: Estoy arrecío [459]. 

Специфіка світосприйняття та мислення центральної частини Іспанії 

вербалізується мовними одиницями, які не використовуються в інших куточках 

країни: peluco (годинник), (шкіряна куртка), mini (склянка 750 мл), jeta 

(обличчя), napia (ніс), piba (хлопчик), pibe (дівчинка), mazo (багато), apachas 

(навпіл), enuntris (швидко), unmoco (похмілля), estarfetén (гарно почуватися), 

bule (автобус), ircuezo / irencoma (напідпитку), teki (таксі), buga (автомобіль), 

keli (будинок). 

Повернемося до національномаркованого концепту DUENDE, вторинний 

прототип якого з’явився завдяки його виходу з сакральної сфери до секулярної 

та завдяки здатності людської свідомості до метафоризації. У Словнику 
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Іспанської королівської академії 1956 р. з’явилося ще одне значення лексеми 

duende, котре має яскравий регіональний характер. Значення «таємнича і 

невимовна харизма» часто використовується та добре сприймається 

андалузцями, тоді як на решті території країни, воно ще не прижилося. Духом 

duende, котрий і походить з цього регіону, пронизана андалузька культура, 

стиль фламенко (cante jondo i cante flamenco). Ф. Г. Лорка називає цей дух 

таємничою силою, яку всі відчувають, проте ніхто не може пояснити чи 

збагнути, істинним стилем життя, духом самої творчості, сформованим 

історичними канонами етносу, котрий присутній у крові його представників. 

Напр.: El duende es un poder y no un obrar, es un luchar y no un pensar. No 

es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo; es decir, de sangre; es decir de 

viejísima cultura, de creación en acto [García Lorca F. Teoría y juego del duende 

(1933)]. 

Концепт DUENDE у регіональному андалузькому варіанті іспанської 

мови, окрім ключової лексичної одиниці duende, вербалізується такими 

мовними одиницями, як genio de discurso, genio musical, espíritu genial de 

cantaor, genio de baile, airemental, acentos ignorados, а також концептуальними 

метафорами, котрі розкривають його істинне значення: alegrisimo demonio de 

mármol y sal, melancólico demonio que salió para oír cantar a los marineros 

borrachos, un aire con olor de saliva de niño y de hierba machacada. 

Отже, тривалість суспільно-історичних процесів, що відбувалися на 

території Іспанії, яка знаходиться у відокремленій частині Європи, значна 

кількість обмежень спілкування із рештою світу, спільна свідомість і культура, 

закарбовані сильною рукою Католицьких королів у свідомість людей, наділила 

кастильців, галісійців, андалусійців, басків, каталонців, валенсійців, наварців, 

естремадурців, мирсійців, арагонців спільними рисами, об’єднаними в єдиний 

іспанський менталітет, що не є властивим іншим народам. Ці риси та способи 

мислення, виражені у мовній картині світу Іспанії, вирізняють іспанський народ 

з-поміж інших націй, навіть з-поміж безпосередньо близьких за місцем 

проживання – португальців, французів, італійців. Часткові ж етнічні 
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концептосфери, що існують на території Іспанії, об’єднано спільним полем 

національної свідомості, що не заважає їм продовжувати розвиватися в межах 

свого територіально-культурного утворення і постійно впливати на 

загальнонаціональну концептуальну систему.  

 

 

3.2. Кореляція розвитку мовних та концептуальних структурних 

елементів  

 

3.2.1. Вплив психології нації та іспанського менталітету на розвиток 

національномаркованих концептів 

Розвиток національномаркованих концептів безпосередньо залежить від 

статичних та динамічних характеристик національної психології та 

менталітету, які впливають на спосіб сприйняття, осмислення та інтерпретації  

інформації про навколишній світ та широко вербалізуються в мовній картині 

світу Іспанії. До основних якостей, що впливають на ціннісну інтерпретацію 

концептів іспанською свідомістю належать почуття гордості, гумору, честі, 

драматичності життя, прагнення індивідуалізму, нетривалість вольових 

зусиль, авантюризм, невибагливість, непередбачуваність, мачизм, ігвалізм. 

Залучення до методології лінгвістичних досліджень теоретико-

методологічних засад суміжних дисциплін, таких як соціологія, психологія, 

етнологія тощо, дають змогу комплексно описати поняття культури та 

визначити її взаємозв’язки з мовою і способом мислення людини. Соціологія 

культури, наприклад, визначає культуру як складну й динамічну реальність, що 

характеризується різноманітністю контекстів і складається з різних рівнів. 

Окрім лінгво-антропологічних досліджень існує значна кількість 

наукових робіт з інших галузей гуманітарних дисциплін, у яких мову також 

пов’язують із  світоглядом народу або нації. Вони доводять важливість 

взаємозв’язку мови та культури. Так, аналіз, який ми знаходимо на сторінках 

праці «Іспанці. Соціологія повсякденного життя» іспанського соціолога Амандо 
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де Мігеля присвячено вивченню характеристик іспанського менталітету у його 

кореляції із мовним матеріалом. Проаналізувавши лінгвістичні дані, дослідник 

стверджує, що схильність до лицемірства як одна із рис іспанського 

менталітету яскраво проявляється в мові. Наприклад, слово desengaño важко 

перекласти на інші споріднені мови. Воно використовується на позначення 

істин, які людина отримує у результаті гіркого життєвого досвіду. Таке ж 

заперечне значення має і лексема desmentido [543, с. 175], що означає офіційне 

або урочисте ствердження, яке може запобігти поширенню пліток чи 

неправдивої інформації. У обох випадках правду представлено як заперечення 

брехні. Саме таке розуміння концепту VERDAD (ПРАВДА) переважає в 

іспанській свідомості. Лексеми desengaño і desmentido етимологічно 

позначають «заперечення брехні», виражаючи саме це значення. У першому 

випадку правда оприлюднюється лише після того, як когось обманули, і цей 

обман було викрито. У другому випадку  факт обману викривається лише 

завдяки необхідності роз’яснення реального стану речей після отримання 

неправдивої інформації або після її приховування. Обидві лексеми 

утворюються за допомогою заперечного префікса des- у поєднанні зі 

словотвірною основою зі значенням неправда, -engaño (від engañar) і -mentido 

(від mentir). Морфологічний спосіб утворення означує поняття як заперечення 

значення основи. Правда присутня тут як заперечення брехні, тобто це правда, 

яка виясняється шляхом розкриття брехні або шляхом заперечення брехні. 

Виражається не поняття «правда», а поняття «заперечення брехні». Йдеться не 

про домінування концепту VERDAD як такого, який в іспанській мові 

вербалізується словами verdad, veracidad, autenticidad, exactitud тощо, а йдеться 

про заперечення неправди. Якщо припустити, що слова desengaño та desmentido 

відображають бачення правди як заперечення неправди, що властиво іспанцям, 

то ідея А. де Мігеля про відображення рис іспанського менталітету  мовними 

одиницями є релевантною. 

Іншим прикладом взаємозв’язку мови та свідомості можуть бути дієслівні 

перифрастичні конструкції deber de + INFINITIVO, що виражає можливість, та 
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deber + INFINITIVO, що виражає модальне значення обов’язку. Формальна 

схожість цих конструкцій привела до того, що іспанці часто їх замінюють одна 

одною в повсякденному житті. Цей факт свідчить про відсутність інтересу до 

розрізнення двох повністю відмінних понять, таких як мораль (те, що повинно 

бути) і можливість (те, що може бути). Так само модальний прислівник 

seguramente в іспанській мові використовується у двох значеннях: quizás, acaso 

(можливо, припустимо) та sé con seguridad (точно знаю) [543, с. 179]. 

Відсутність чіткого порядку свідчить про те, що в іспанській культурі 

домінує свого роду фатальний волюнтаризм, завдяки чому бажане поєднується 

з можливим, а іноді не відрізняється від необхідного. Тож, поєднання у 

іспанській свідомості реального та бажаного яскраво характеризує іспанську 

ментальність, ілюструючи її гротескною хворобою національних героїв – Дон 

Кіхота та Санчо Панси. Якщо іспанець думає: El gordo de la lotería debe de ser 

un número terminado en 9 (Джек-пот має закінчуватися на цифру 9) [463], то це 

лише тому, що номер, який він розігрує, закінчується цифрою 9. На таку думку 

його наштовхує недиференційованість концептів МОЖЛИВОСТІ, БАЖАНОСТІ 

та НЕОБХІДНОСТІ у свідомості. 

Проте, іноді судження про риси національного менталітету шляхом 

вивчення мовного матеріалу призводять до похибки та неточностей. Звідси 

виникає питання про існування певних обмежень зв’язків між мовою та 

світоглядом нації, зумовлених визначенням таких екстралінгвістичних понять, 

як культура, ідеологія, світогляд, менталітет та психологія нації. 

Бачення мови як засобу кодування, класифікації, зберігання та передання 

інформації про навколишній світ привело до виникнення гіпотези лінгвістичної 

відносності і теорії ключових слів [34; 323], які намагаються пояснити 

співвідношення мови і культури. 

Культура, розуміючись як набір переконань, поглядів, цінностей і 

моделей поведінки людської спільноти, що передається суспільним досвідом, 

включає в себе норми поведінки індивіда, так званий культурний етос – набір 

моделей поведінки. Національний світогляд відображається у знаннях та 
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віруваннях про ці моделі поведінки, ментальних уявленнях про всесвіт, 

соціальну реальність та навколишній світ. Тоді як ідеологія – це системний і 

послідовний набір переконань певного суспільства, що пояснює та контролює 

соціальне життя. Ідеологія має наступні характеристики: 

а) складається з вірувань, тобто основних когнітивних принципів, і 

носить характер аксіоми; 

б) соціалізується, тобто підтримується усіма членами суспільства з метою 

захисту своїх інтересів; 

в) пояснює і контролює спосіб мислення (вірно / невірно), оцінні 

судження (добре / погано); 

г) визначає принципи людського існування, людську природу та місце 

людини в суспільстві. 

Ідеологія, будучи програмою соціальних дій, є ясно вираженою, 

структурованою та систематизованою. Іноді, через певні історичні обставини, 

наприклад, міжкультурні зв’язки, культура та світобачення можуть набувати 

рис ідеології суспільства. 

Згідно з вищевикладеним, ми типологізуємо етноспецифічні концепти як: 

1) культурологічні; 

2) ідеологічні; 

3) залежні від типу світобачення (міфологічні, релігійні, гносеологічні); 

4) соціально-побутові. 

Світогляд є поняттям ширшим, ніж ідеологія, оскільки він охоплює не 

лише соціальне існування людей, а й фізичну природу навколишнього світу. 

Ідеологія формується на основі світобачення, відображаючи разом з ним 

інтереси соціальних груп та слугуючи їх захисту, тоді як культура містить у 

собі когнітивну та оцінну складові. Культурні спільноти складаються з 

індивідів зі спільним баченням культури, схожим ставленням до тих чи інших 

явищ, подібним способом мислення та сприйняття реальності. У межах 

культурної спільноти можуть існувати менші соціальні угрупування з 

відмінною ідеологією та світобаченням, наприклад етноспецифічні ідеологічні 
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концепти в межах іспанської національної концептосфери: AUTONOMÍA (у 

Каталонії), APERTURA (у Країні басків). Таким чином, культура, світобачення 

та ідеологія взаємопідпорядковуються залежно від впливу соціальних 

угрупувань індивідів, що ними характеризуються, і як правило, між ними 

виникають протистояння. 

Важливою складовою культури та світобачення є національний 

менталітет, оскільки саме він визначає моделі поведінки членів суспільства. 

Менталітет – це набір специфічних когнітивних, емотивних і поведінкових 

стереотипів етносу [197, с. 130] (не плутаємо з ментальністю – способом 

бачення світу взагалі). Так, наприклад, існують стереотипи поведінки батька, 

викладача, члена певного громадського клубу. Ці схеми поведінки складаються 

із стандартів поведінки, нав’язаних індивідам суспільством, у якому вони 

живуть. Менталітет особистості часто зумовлюється кількома схемами 

поведінки, важливу роль серед яких відіграє модель, що стосується професійної 

діяльності людини.  

У соціології та історії існують різні підходи до вивчення поняття 

менталітету. Його розуміють як народну культуру, ідентифікують з ідеологією, 

визначають як набір уподібнених характеристик, що становлять основу, з якої 

виникають ідеї та моделі поведінки. Також менталітет визначається як прояв 

колективної поведінки в межах певної ідеології і як колективне мислення. 

Менталітет відрізняється від ідеології тим, що остання є раціональною та 

усвідомленою системою вірувань, тоді як менталітет є менш усвідомленою і 

більш розмитою/нечіткою системою уявлень про світ. 

Оскільки менталітет значною мірою визначає категорію національної 

ідентичності, яка є вагомою цінністю іспанців у зв’язку з питаннями 

конвергенції та дивергенції культур тих етносів, які складають іспанську націю, 

його характеристики привертають увагу багатьох учених. Національна 

ідентичність є своєрідним стереотипом, який характеризує приналежність 

індивіда до певної нації, включаючи в себе спільність мови, культури, 
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менталітету, поведінки, зовнішності, звичок в одязі, харчуванні, помешканні 

тощо. 

Чинником, який впливає на формування менталітету іспанської нації, є в 

першу чергу національна психологія, сформована під впливом територіально-

географічних, історико-політичних, морально-етичних та традиційно-

побутових чинників. 

Задля вірного розуміння національно-психологічних особливостей 

іспанців необхідно прийняти до уваги те, що їхня країна, розташована у 

окремій частині Європи, розвивалася у своєрідному фізико-географічному 

середовищі, пройшла тривалий шлях історичного і суспільно-політичного 

розвитку, а населення її складалося із великої кількості етнічних елементів у 

тривалій боротьбі з іноземними загарбниками.  

Рівень свідомості як окремої людини, так і будь-якого соціального 

угрупування людей, в тому числі й нації, містить такі дві складові як психологія 

та ідеологія, на рівні яких формуються національні цінності, що є ядром 

національної самосвідомості.  

Система національної психології містить у собі системотворчі 

(статичні) та функціональні (динамічні) сторони [105, с. 56], які ми вважаємо 

компонентами синхронного рівня інформаційної бази свідомості – 

концептосфери (схема 3.2.1). 

 

 

Національна психологія 

 

системотворчі складові   функціональні складові 

 

 

1) національний характер 

2)  національний темперамент  1) мотиваційно-фонові 

3) національний спосіб мислення 2) інтелектуально-пізнавальні 
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4) національні почуття та настрій 3) комунікативно-поведінкові 

5) національні традиції та звички 4) емоційно-вольові 

 

 

Схема 3.2.1. Складові національної психології 

 

У етнічній психології вважається, що функціональними складовими  

національної психології є мотиваційно-фонові, інтелектуально-пізнавальні, 

емоційно-вольові та комунікативно-поведінкові національно-психологічні 

особливості, що проявляються як результат неопосередкованої реакції психіки 

представників конкретних етнічних суспільств на вплив оточуючого світу та 

підлягають швидкми динамічним змінам [105, с. 106]. 

Мотиваційно-фонові національно-психологічні особливості визначають 

своєрідність мотивації (непідконтрольного волевиявлення) в житті та 

діяльності представників певного народу, що зумовлює специфіку їхньої 

поведінки. 

Інтелектуально-пізнавальні національно-психологічні особливості 

визначають своєрідність сприйняття та мислення представників певної нації, 

що проявляється в наявності у них своєрідного поєднання пізнавальних та 

інтелектуальних якостей, які проявляються в: 1) стереотипних ситуаціях; 

2) міжособистісних відносинах; 3) відносинах «громадянин – держава»; 

4) творчості; 5) науковій діяльності.   

Саме їх співвіднесення і відрізняє представників однієї спільноти від 

іншої. Специфічне поєднання інтелектуально-пізнавальних якостей визначає 

спосіб сприйняття навколишньої дійсності, категоризацію об’єктів, планування 

та реалізацію дій, способи отримання результатів, оцінку навколишньої 

дійсності. Іспанці, будучи допитливими,  швидко проникають в сутність речей, 

вражає їхня інтелектуальна винахідливість. Проте їм не вистачає тривалості 

вольових зусиль для глибокого інтелектуального аналізу, осмислення, 
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порівняння. Саме тому в Іспанії розвиток мистецтва значно випереджає 

розвиток науки. 

Емоційно-вольові національно-психологічні особливості відображають 

своєрідність функціонування емоційних та вольових якостей у представників 

певного народу. Яскраві емоційні прояви і нетривалість вольових зусиль 

зумовлюють непостійність іспанців, заважають отриманню результатів 

діяльності, доведенню справи до кінця. 

Комунікативно-поведінкові національно-психологічні особливості 

характеризують своєрідність взаємодії представників однієї етнічної спільноти 

та їхнє ставлення до представників інших народів.  Наприклад, образою для 

іспанця буде, якщо його співрозмовник торкається мочки вуха. А надмірний і 

соромітний, скажімо для китайця, прояв почуттів «на людях» для іспанця є 

звичайною нормою поведінки. Яскраві прояви індивідуалізму в особистісних 

відносинах іспанців різко контрастують з їхнім доброзичливим ставленням до 

представників інших націй. 

Динамічні функціональні складові психології нації дозволяють, на 

відміну від її системо твірних, відносно усталених елементів, усвідомити та, 

завдяки використанню експериментальних методик, адекватно відобразити, 

виявити та пояснити специфіку її прояву. Зазвичай ці складові називають 

національно-психологічними особливостями, маючи на увазі, що вони 

характеризують своєрідність протікання психічних процесів і станів, специфіку 

взаємодії та взаємовідносин між представниками конкретних етнічних 

спільнот. 

До системотворчих компонентів психології нації, які формуються і 

зберігаються протягом тривалого історичного проміжку часу, відноситься 

національних характер, національний темперамент, національний спосіб 

мислення, національні почуття та настрій, національні традиції та звички.  

Національний характер (етос), на думку етнологів та психологів, – це 

історично складена сукупність стійких психологічних рис, що визначають 

звичну манеру поведінки та типовий спосіб дій представників тієї чи іншої 
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нації, що проявляються у їхніх відносинах у повсякденно-побутовій сфері, 

їхньому ставленню до оточуючого світу, до праці та відпочинку, до 

представників інших етнічних спільнот. Риси національного характеру в мові 

відображаються у національно-культурному компоненті семантичної структури 

мовних одиниць, їхньому практичному використанні, образно-перцептивному 

змісті та інтуїтивному сприйнятті індивідами [112, с. 13]. 

Типологічними рисами національного характеру іспанців є гордість, 

почуття гумору і мачизм, які беруть свій початок з часів панування на 

території Піренейського півострова арабської культури, яка залишила країні 

великий спадок. У ті часи, коли маври, особливо на півдні, панували на 

території майбутньої Іспанської монархії, говорили, що «Африка починається 

на півдні Піренеїв». 

Іспанський філософ і культуролог Садльвадор де Мадаріага вважає, що 

основний принцип іспанського характеру – це honor (честь). Тривале 

культивування чеснот честі, доблесті духу, благородства історично було 

зумовленим боротьбою за владу багатьох претендентів, необхідністю 

відстоювати незалежність власних територій. Іспанцям властивий чемно-

благородний стиль поведінки, який виражається в загостреному почутті власної 

гідності, гордості, вчинках, манері спілкування, властивим радше знаті, ніж 

простим людям. Приклади цього такі багаточисельні в повсякденному житті 

іспанців і настільки типові для людей із самих різних соціальних прошарків 

суспільства, що можна говорити про традиційний стиль життя і поведінки, який 

навряд чи зустрічається у подібному вигляді у народів, що не мають спільного 

етнічного коріння з іспанцями.  

Проте, на відміну від китайців, або наприклад англійців, для яких «втрата 

обличчя» є недопустимою, у іспанському характері домінує не воля або 

розсудок, а інтуїтивна мораль і пристрасть. На думку С. Мадаріаги, головний 

життєвий принцип англійців – робити речі, для французів – жити – значить 

пізнавати речі, тоді як іспанці живуть, реалізовуючи свою енергію у 

пристрасних поривах [364, с. 43]. Для іспанця життя – драма, де роль головного 
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героя грає він сам, відповідно особистий досвід, симпатії, прив’язаності 

набувають більшої значимості, ніж абстрактні ідеї і принципи. 

На відміну від стриманих англійців і голландців, темпераментні іспанці 

відкрито демонструють свої почуття та емоції за допомогою виразної 

жестикуляції, високого тону голосу, живої міміки. Національний темперамент, 

на думку багатьох вчених, зумовлює емоційно-експресивну специфіку 

поведінки та вчинків людей як представників певної етнічної спільноти, 

характеризує своєрідність їхньої поведінки [105, с. 102]. 

Зазаначимо, що стосовно національного способу мислення – 

особливостей мислення більшості представників нації – іспанцям властива 

нетривалість вольових зусиль, зумовлена швидкістю зміни емоційних станів, 

реактивним переходом уваги з одного об’єкту до іншого, що особливо яскраво 

проявляється в сфері трудової діяльності. У той же час це не означає, що 

представники іспанської нації не здатні прикладати тривалі зусилля задля 

досягнення поставленої мети, яка представляє для них особливий інтерес. У 

сфері міжособистісних стосунків характерна для іспанців нетривалість 

вольових зусиль у поєднанні з іншими якостями знаходить своє вираження в їх 

особистісній безвідповідальності, нехтуванні обов’язком. 

У повсякденному житті для іспанця не характерна надмірна емоційність і 

вразливість. Разом з тим у певних ситуаціях він стає надміру емоційним. Проте 

сплеск емоцій затихає так само швидко, як і виникає. Процес протікання 

емоційних станів і переживань у іспанців носить пікоподібний характер, що 

корелює з нетривалістю вольових зусиль і поєднується з азартністю. 

«Бог знає, як і чим живуть люди на цьому кам’яному ґрунті, а здається, 

у них тільки і справ, що співати, танцювати, грати на гітарі, зовсім не 

піклуючись про те, що в інших країнах називають життям» [404]. Такою 

фразою охарактеризував іспанський менталітет відомий російський 

літературний критик, перекладач, автор праці «Листи про Іспанію» 

В. П. Боткін. 
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Національні почуття та емоції (складники етосу), що сформувалися 

завдяки історичному досвіду нації та закріпилися в суспільстві, визначаються 

як емоційно забарвлене ставлення людей до власного суспільного устрою, його 

інтересів, цінностей та сфер життєдіяльності, а також до інших народів. 

Національні почуття та емоції формують у членів даного суспільства правила, 

норми та стереотипи поведінки, дотримання яких є суспільною необхідністю 

для кожного індивіда [105, с. 102]. Для іспанців важливими особливостями є 

орієнтованість на пріоритет духовних і моральних цінностей, що в усі часи 

доповнювалася культивуванням честі й доблесті, а також набожності й 

релігійності, беззаперечну роль у чому відіграв і страх перед церквою, яка, 

опираючись єресі, тривалий час не давала пробитися новим поглядам та ідеям. 

Вони усвідомлюють себе представниками колишньої великої імперії, що 

тривалий час визначала міжнародну політику. Їх етосу властива психологічна 

зверненість до славного історичного минулого, коли Іспанія, вигнавши ворогів-

язичників, відвоювала свої території, стала державою, що відкрила Америку і 

розпочала її колонізацію [255, с. 34]. Гордість за минуле своєї держави, яку 

іспанці пронесли крізь століття занепаду і криз, на противагу короткотривалості 

психічних станів є співіснуванням суперечностей у межах національної 

концептосфери, яке становить іще одну антиному свідомості іспанського 

народу. 

Своєрідним є ставлення іспанців до будь-якої роботи, що завдячує 

стійкому уявленню стосовно напруженої трудової діяльності як такої, що  

несумісна з благородством і гідністю (адже іспанець – це завойовник, 

колонізатор). Окрім того, неабияку роль відіграв у формуванні такого 

ставлення ще й клімат Середньоземномор’я: спека не налаштовує на роботу, а 

вечірня прохолода, навпаки, запрошує вийти на вулицю і насолодитися життям. 

У Іспанії, як і в багатьох інших країнах, чим далі на південь, тим менше 

метушні в поведінці мешканців. 

Важливою національно-психологічною особливістю іспанців є 

непередбачливість, відсутність звички довгострокового планування дій, і 
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перспективного прогнозування розвитку подій, що відбуваються. Ця якість 

гармонійно поєднується з невибагливістю іспанців, їх відносною байдужістю 

до матеріальних умов свого існування, а також з емоційно-вольовим 

динамізмом, швидкою зміною об’єктів зосередження уваги і діяльності, 

спонтанністю рішень, що приймаються під впливом миттєвих вражень. 

Непередбачливість іспанців доповнюється їхнім консерватизмом, що 

виражається в прагненні зберегти без змін існуючий стан справ, у 

настороженому ставленні до нововведень, у прихильності до традицій, до 

встановлених принципів життя і діяльності. Важливу роль у формуванні 

консервативного ставлення до життя відіграли саме історико-політичні умови – 

розташування Іспанії в окремій частині Європи та тривала відірваність країни 

від іншого світу через економічний та політичний режим автаркії періоду 

диктатури Франко. 

Проте, навіть тоді поступово відбувалося переосмислення суспільних 

цінностей, завдячуючи схильності іспанців до авантюрних пригод, 

нераціональною діяльністю, що закріпилася в менталітеті з часів підкорення і 

колонізації Америки, коли досягнення багатства і отримання матеріальних благ 

було авантюрою. Дух пошуку пригод є невід’ємною частиною національної 

свідомості пов’язаною з любов’ю до ризику. Згадаймо лицарські походи Сіда 

чи Дон Кіхота, героїв плутарських романів чи любовні походеньки Дон Жуана. 

З давніх-давен іспанці захоплюються тими, хто ризикує життям на арені для 

бою з биками (хоча останнім часом іспанці обирають менш жорстокі ризикові 

авантюри, наприклад, футбол або гру на біржі. Згідно з результатами 

соцопитувань 80% іспанців вважають кориду жорстокою по відношенню до 

бика). 

Для представників іспанської нації типовою є перевага духовності, 

пов’язаної з вірою або з інтелектом, й емоційності над логікою і раціоналізмом. 

Співвідношення цих якостей у комплексі з іншими причинами обумовило 

культурне багатство та відносну бідність наукової сфери Іспанії. Ці ж причини 
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стали джерелом творчих успіхів іспанців у літературі, поезії, драматургії, 

живописі. 

Для іспанського суспільства характерною рисою менталітету є і таке 

суспільно-психологічне явище, як ігуалізм (igualismo), суть якого полягає в 

прийнятому в цій країні формальному зрівнянні людей з різним соціально-

економічним положенням, але однаково знатним походженням.  

Іспанцям властивий і яскраво виражений індивідуалізм, головним змістом 

якого є не абсолютизація позиції однієї людини на противагу іншим у всьому 

суспільству загалом,  а постійне прагнення показати себе особистістю з великої 

літери, обов’язкове підкреслення своєї значимості та особистої гідності. 

Загалом можемо говорити про недостатнє почуття громадянської позиції 

іспанців і про їхнє велике самолюбство.  

Ставлення іспанців до оточуючої дійсності формується виходячи з 

позиції «Я і світ», в центрі уваги завжди знаходиться сам іспанець з його 

багатою шкалою відчуттів, його близькі, друзі (рід, плем’я, адже традиція 

передує культурі), і тільки потім – країна і людство загалом. Усе це приводить 

до того, що в стосунках між собою вони часто відчувають заздрість, якщо 

відчувають чиюсь перевагу. До проявів індивідуалізму варто відносити і певну 

недовіру іспанців один до одного (категорія недовіри в концепті PÍCARO). 

Такий стиль їхніх міжособистісних відносин різко контрастує з їхнім 

ставленням до іноземців, спілкуючись з якими іспанці проявляють справжню 

приязність і зразкову гостинність. 

Іспанці дуже комунікабельні, і, як греки, вони проводять багато часу в 

громадських закладах (барах, ресторанах, кофейнях і т.д.) з метою комунікації: 

la vida en la calle, ir de juerga. Для них це саме зручне середовище для зустрічі з 

друзями, близькими або колегами, що дає можливість максимального 

емоційного самовираження. 

Від іспанців не варто чекати німецької пунктуальності. Їхня шкала 

цінностей не включає точність і обов’язковість. Іспанці терпіти не можуть 

обмеження особистої свободи, навіть якщо це може принести вагомий 
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прибуток. У Іспанії ніхто ніколи не поспішає і нікого не квапить. Якщо 

спробувати нагадати про давно заплановану справу, іспанці дадуть досить 

традиційну для них відповідь: «mañana», що в такому контексті може означати і 

«завтра», і «післязавтра», або «коли-небудь», «за нагоди». Причому подібний 

стереотип поведінки зовсім не залежить від приналежності до певного 

соціального стану. 

Отже, поєднання системотвірної та функціональної сторін іспанського 

менталітету визначають своєрідність світобачення та культури, яка 

відображається у способах категоризації навколишньої дійсності та способі 

мислення, від чого безпосереднім чином залежить формування і розвиток 

складових елементів національної концептосфери – концептів, які 

відображаються у мовній картині світу Іспанії.  

 

 

3.2.2. Мовне відображення сакралізації та секуляризації національно-

маркованих концептів Іспанії 

Відображення змісту іспанських національномаркованих концептів у 

мовній картині світу відбувається завдяки мовним одиницям, які передають 

суспільні оцінки інтерпретаційного поля відповідного концепту. 

Неоднозначність оцінних репрезентацій свідчить про розмежування оцінного 

поля концепту відповідно до типів суспільної свідомості, які поєднуються й 

співіснують у антиномному іспанському світосприйнятті. У межах 

національномаркованих концептів Іспанії об’єднано їх філософські, сакральні 

та секулярні характеристики етично-філософського, католицько-релігійного 

та державно-ідеологічного та повсякденно-побутового світобачення.  

Значна кількість лексичних одиниць іспанської мови сприяє сакралізації 

внутрішньоцерковної комунікації між святими отцями церкви та віруючими. 

Зокрема, лексеми amora Dios, ayuda de Dios, sacrificio, cristiano, católico 

practicante, bautización, piedad, matrimonio católico, acudir a misa, católico fiel у 
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релігійних текстах XVI-XX століття мають позитивне оцінне забарвлення, 

позначаючи релігійні цінності. 

Напр.: Mejor me ayude Dios que yo los tengo por cristianos quanto más por 

buenos (1558) [424, c, 6]. 

Тоді як лексеми ateo, pecado, vicio, matrimonio civil, tolerancia a otras 

creencias y religias, odio a la religión católica характеризуються негативним 

оцінним забарвленням, репрезентуючи антицінності католицької церкви. 

Напр.: Ilustró la vida de venerable ciervo de Dios Pedro Arbués, inquisidor 

apostólico, a quién la perfidia judía quitó la vida en Zaragoza, por odio a la religión 

católica (1642) [Urrea J. J. Diálogo a la verdadera honta militar (1642). Madrid, 

2003. 73 p. P. 6]. 

Аксіологічне забарвлення переважної кількості лексичних одиниць 

зумовлено контекстом їхнього використання, оскільки він мав відповідати 

лише католицько-релігійним векторам свідомості, повністю заперечуючи вплив 

будь-якої іншої релігії. Зокрема, лексема bondad, як католицько-релігійна 

цінність, позначала достоїнства віруючої людини, відданої Богові (infinita 

bondad de Dios, bondad fundamental de la naturaleza humana), але про цю 

категорію повністю забували, коли йшлося про викорінення інших релігій або 

про державно-імперіалістичні інтереси, зокрема, переслідування євреїв та 

маврів, релігійні вподобання яких були лише приводом для вилучення їхніх 

статків на користь держави або церкви. 

Внутрішньоцерковна комунікація в Іспанії не мала виходу в світську 

сферу. Секулярність, як характеристика суспільної свідомості, визначає 

домінування раціонального мислення, світської етики та емоційної сфери в 

свідомості більшості представників іспанської нації. Згадані вище лексеми у 

формах світського спілкування апелюють до зовсім інших концептів 

національної свідомості, на відміну від їхніх сакральних варіантів. Так, лексема 

amor, окрім концепту FE,апелює до концептів VIDA, PASIÓN, AVENTURISMO, 

HONOR, вербалізуючи ядерні категорії їхніх концептуальних ядер. Любов до 

життя та пригод, що є складовою концептів VIDA, AVENTURISMO закладено в 
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іспанському світобаченні та національному характері. Вона проявляється в 

поведінці іспанців, їхніх звичаях та традиціях, у стилі життя, у самій історії 

країни (згадаємо, хоча б, пошуки казкової країни Ельдорадо чи боротьбу Дон 

Кіхота з примарними чудовиськами). Любов до батьківщини є складовою 

концепту honor, оскільки іспанські кабальєро завжди прагнули служити своїй 

батьківщині та були відданими королю. Amor в іспанській мові – це також 

кохання, яке не має нічого спільного з релігійним та біблійним трактуванням 

любові. 

Однією з цінностей іспанського суспільства останньої третини 

ХХ століття є libertad de pensamiento (свобода мислення), про яку часто 

говорять представники королівської родини, політики, громадські діячі та 

журналісти. 

Напр.: Los pensamientos libres son la base del progreso, la fuente de la 

riqueza y el agente que transforma la sociedad [487]. – Про цінність цієї категорії 

свідчить лінгвістичний контекст використання відповідного словосполучення, 

яке оточено лексемами з позитивним конотативним забарвленням, зокрема 

progreso, riqueza, transformar la sociedad (зміни, зазвичай, приводять до 

покращення та вдосконалення згідно із світобаченням іспанців). 

Проте, в апостольській католицькій церкві ніколи не існувало свободи 

мислення. Будучи антицінністю, концепт LIBERTAD DE PENSAMIENTO 

найчастіше вербалізується в релігійних текстах лексемами herejía (єресь), lucha 

con apóstatas / herejes (боротьба з єретиками / відступниками), apostasía 

(відступництво) тощо. 

Напр.: Las preocupaciones, para los Reyes Católicos, son religiosas: la 

herejía no es de su agrado; quieren limpiar el reino de ella [565, с. 202]. 

Концепт SACRIFICIO у межах релігійного світобачення Іспанії 

актуалізується такими лексемами, як sacrificarse (жертвувати собою), sufrir 

(страждати), soportar (терпіти), el cordero de Dios (агнець Божий). 

Сакралізація цього концепту перетворює його на одну з найбільших релігійних 

цінностей. 
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Напр.: En el nombre de tu hijo… ten piedad del Cordero de Dios que quita 

nuestros pecados [578].  

Натомість, на рівні секуляризації концепту пожертва не є цінністю: вона 

може бути корисною лише в тому випадку, якщо є виправданою. 

Напр.: He aquí el Cordero de Dios la iglesia y la ciencia dividieron en 

conocimiento y el empeño humano (Не змігши знищити  наук, церква розподілила 

з нею сфери впливу) [Subtítulos de la película]. 

Іспанська влада, на відміну від багатьох західноєвропейських країн, не 

лише не відсторонювалася від сакралізації національних цінностей, але й 

використовувала їх як інструмент впливу на суспільство, про що свідчить 

створення інституту Святої інквізиції Католицькими королями та її безмежна 

влада протягом кількох століть існування іспанської монархії. Але авантюризм 

вдачі іспанців та їхня надмірна жага до життя заклали в національну іспанську 

концептосферу антиномію «сакралізація – секуляризація», що розповсюдилась 

на більшість найбільш вагомих національномаркованих концептів Іспанії XVI–

XX століття. 

Так, національномаркований іспанський концепт DUENDE, який є 

важливою складовою специфіки національної концептосфери, відображається 

мовними засобами з різним значенням, котрі зумовлюють його сприйняття на 

двох рівнях: сакральному та секулярному. Рівень сакральної інтерпретації 

концепту DUENDE вербалізується лексемами espíritu malo, demonio, hechicera, 

які означають дух, злий дух, домовик. Нейтральнооцінний архетип концепту, що 

походить з леонського діалекту XIII століття та означає «володар (дому)», у 

XVI-XVII століттях набуває яскравої негативної конотації, підтвердженням 

чому слугує тлумачення цього слова в словнику C. Коварубіаса «Скарби 

кастильської, або іспанської, мови» (1611 р.), де duende є одним із тих духів, що 

впали разом з Люцифером [461]. У іспанському фольклорі є багато легенд, у 

яких ці духи, разом з іншими духами місцевості, лякають людей, завдають 

шкоди, можуть цілковито підпорядкувати собі жадібну людину. 
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Значення «пустотливий ельф, що псує атмосферу в домівках», 

зафіксоване в Першому словнику Іспанської королівської академії (1732) [465], 

жартівливо використовується в комедії Кальдерона «Пані-пустунка» (La Dama 

duende) (1629) [442]. 

У XVIII столітті словник Торерос і Панди (1786) фіксує значення especie 

de demonios, espiritus foletos que unquietan a los hombres y casas, son fantasmas 

cuyas acciones son terribles, hechiceras que chupan la sangre a los niños, demonios 

nocturnos, genio malo [583, с. 707] та переносне значення un muchacho vivo y 

travieso [583, с. 707].  

У XIX столітті відчувається зменшення сакрального впливу на 

національну свідомість, що відчувається в більш реалістичному сприйнятті 

концепту DUENDE та в його метафоризації. Зокрема, у тлумачному словнику 

Нуньєса де Табоади «Словник іспанської мови» (1825) лексема duende має таке 

визначення: espíritu que el vulgo cree que habita en algunas casas y travesea, 

causando en ellas ruidos y estruendos [556, с. 554]. Це визначення містить значно 

менше негативних конотацій, ніж попередні, та супроводжується фразою 

queelvulgocree, за допомогою якої автор розділив типи колективної свідомості. 

Окрім того, наводяться сталі вислови parecer un duende, andar como un duende 

[556, с. 554], які означають, що хтось непомітно / несподівано з’являється 

там, де його не очікували, виростає ніби з-під землі та tenerduende [556, с. 554] 

зі значенням мати на думці, щось таке, що непокоїть / турбує людину, 

непокоїтися. 

У секулярному інтерпретаційному полі концепт розуміється як дух 

(епохи, часу). Так, у XVIII столітті існувало видання Меркадаля під назвою El 

Duende especulativo sobre la vida civil (Пустотливий дух, який розмірковує над 

громадським життям) (1761), значення якого можна трактувати як 

«авторський дух, авторське мислення»; а у XIX столітті існував періодичний 

журнал під назвою Duende satírico del día (Сатиричний дух сьогодення), 

заснований Хосе Мар’яно де Ларрою.  
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Піддаючись з плином часу усе більшій кількості логіко-мисленнєвих 

операцій, концепт DUENDE завдяки метафоризації мислення характеризує 

поняття історико-політичної дійсності. Злими духами вже є не якість абстрактні 

сутності потойбічного світу (сакральне мислення), а дії конкретних політиків та 

діячів, суспільно-політичні процеси, людська діяльність, що негативно 

впливають на суспільство в цілому (секулярне мислення). Перетворена форма 

концепту DUENDE яскраво репрезентується романами Б. Переса Гальдоса «Злі 

духи політичної зграї» (Los Duendes de la camarilla) (1868)) та четвертою 

частиною «Національних епізодів» (Episodios nacionales (1902–1907)). 

Отже, іспанські національномарковані концепти поєднують в собі 

сакральну та секулярну складові, відображаючи антиномність іспанського 

світогляду, про що свідчить аналіз інтерпретаційного поля концептів на різних 

етапах їх історичного розвитку та поява перетворених форм, яскравою ознакою 

яких є вторинний ядерний прототип з оновленим набором категоріальних 

ознак. 

 

 

3.2.3. Явище полісемії як відображення змін концептуальної системи 

Поява нових значень лексем-репрезентантів національномаркованих 

концептів визначається шляхом контекстуального аналізу, який дозволяє 

вивчити інтерпретаційне поле концепту, базуючись на інформації про його 

образні схеми, метонімічні та метафоричні моделі. Поява нових значень, на 

відміну від синхронних інваріантів, свідчить про діахронний характер 

феномену мовної полісемії, яка не лише відіграє важливу роль у розвитку 

лексичного складу мови, але й свідчить про еволюційні процеси в межах 

національної концептосфери, що є результатом змін, які відбуваються у 

свідомості суспільства. 

Розвиток полісемії є звичайним засобом, за допомогою якого мова кодує 

нові та існуючі референті  значення. Вона розширює значення мовного знаку 

від одного референту до іншого, якщо вони є взаємопов’язаними. Зазвичай, 
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розширення значення відбувається від терміну з вищим рівнем відповідності до 

терміну з нижчим рівнем відповідності. Ця відповідність пов’язує між собою 

два чинники – природну обумовленість та культурне значення. 

Набір ядерних категорій прототипного ядра концептів зазвичай є 

ідеалізованою моделлю, тоді як автентичної варіативності концепт набуває в 

контексті використання його вербалізаторів у процесі комунікації. 

Трансферентні / перехідні форми, що використовуються мовцями, носять 

соціолінгвістичний характер, зумовлений соціокультурним та часово-

просторовим різноманіттям та відмінностями в значенні мовних одиниць, що 

вербалізують концептуальний прототип. 

Будучи діахронним явищем, полісемія є засобом накопичення значної 

кількості інформації в межах семантичного поля мовних одиниць. З погляду 

когнітивної лінгвістики ця категорія має польову структур, де найбільш 

релевантні та актуальні значення містяться в ядерній та приядерній зонах, тоді 

як менш вагомі та випадкові значення перебувають у периферійній зоні. 

Необхідність актуалізації тих чи інших концептуальних ознак ментальних 

одиниць зумовлюють міграцію семантичних ознак між периферією і ядерною 

зоною, тим самим створюючи нові значення в процесі комунікативно-

прагматичної реалізації мовної одиниці. 

Важливим спостереженням є те, що лексеми базового рівня (найбільш 

уживані) є не лише коротшими за мовні одиниці інших рівнів, але й мають 

ширшу мережу полісемантичних значень, оскільки частотність їхнього 

використання в різноманітних контекстах викликає появу відмінностей.  

Полісемічні оказіональні значення виникають в процесі комунікації і 

спочатку розпізнаються завдяки контексту, і лише згодом вони можуть 

приживатися у відповідній культурній спільноті, кожен представник якої є 

носієм відповідної концептосфери. Так, гарячий іспанський темперамент 

пов’язує між собою відмінні на перший погляд об’єкти серце і полум’я. 

Основою для розвитку полісемії є метафоричність людського мислення, яка 

дозволяє у комунікативному контексті знаходити подібні когнітивні ознаки 
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різних концептів або категорій базового рівня свідомості. Лексема llama у 

метафоричному вислові la llama que late en su pecho має значення corazón. Це ж 

саме значення вона має у висловлюваннях tienes la llama, su llama se enciende, 

що свідчить про розвиток полісемії, яку можна вважати контекстуальною. 

Іншим прикладом може слугувати лексема caballo, яка позначає як 

тварину, так і морські баранці: los caballos del mar – oleaje. Завдяки 

метафоризації в іспанській мовній картині світу широко розвинулася дієслівна 

полісемія: robar una sonrisa – викликати (вкрасти) посмішку, platear el cien – 

посивіти (посріблити) виски, llover regalos – засипати (дощити) подарунками, 

megolpeó lanoticia – мене вразила (вдарила) новина. Альтернативні значення 

лексем не вважалися полісемією в лінгвістиці структуралістів, оскільки вони 

розрізняли енциклопедичне (постійне) і смислове (отримане в контексті, 

потенційне) значення слова, останнє з яких є прагматично обумовленим.  

З погляду когнітивної лінгвістики польова семантична структура 

забезпечує формування множинності зв’язків, змінюючи дискретність на 

континуумність розвитку значення, потенційні варіанти якого закладаються в 

межах прототипів, відрізняючись різним рівнем психологічної та лексичної 

фіксованості в концептуальній та мовній картинах світу. Так, можна 

стверджувати, що прототипним значенням  caballos є тварина з норовливим 

характером, яке співіснує зі значенням морські баранці, що є віддаленим від 

основного прототипу. Така польова (атомна) структура лексеми свідчить про 

відповідну структуру вербалізованого нею концепту. Категорії та прототипи є 

продуктом організації людського мислення у формі когнітивних ідеалізованих 

структур, що формуються на основі фізичного та суспільно-культурного 

досвіду. Актуалізація тих чи інших їхніх елементів в процесі комунікації сприяє 

розширенню семантичного поля мовних одиниць, що завдяки метафоричності 

людського мислення в певних контекстах виокремлюються в нові значення. 

Оскільки з погляду когнітивної лінгвістики значення пов’язано з ситуативними 

фрагментами дійсності в плані їх концептуалізації, а не сприйняття, то реальні 

ситуації сприймаються згідно зі ступенем їх узгодження з концептуальним 
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прототипом відповідної сцени.  Тобто носій концептосфери сприймає будь яке 

ситуативне значення відповідно до наявних у свідомості концептуальних 

прототипних структур, вербалізуючи його певною мовною формою, яка б 

максимально точно передавала інформацію, необхідну для розуміння 

конкретної ситуації. 

Вищесказане свідчить про тісний взаємозв’язок семантики та прагматики. 

Реалізація лінгвістичних категорії потребує використання певних 

структурованих знань, пов’язаних з національно-культурними особливостями, 

віруваннями, життєвим досвідом, звичними способами сприйняття 

навколишнього світу тощо. Зв'язок між різними типами знань, що 

забезпечується національною концептосферою, є важливішим, ніж відмінності 

між лексичним та енциклопедичним значенням мовних одиниць. 

Таким чином, семантичний план – це контекстуальне значення 

висловлювання, деталізована концептуалізація, що визначає наше загальне 

розуміння контекстуального висловлювання, включаючи всі значущі 

ситуативні аспекти, тобто, контекстуальне значення і є енциклопедичним. Це, 

звісно, не значить, що усі аспекти нашого знання про мовну одиницю мають 

однаковий статус. Навпаки, множинність специфікацій, властивих нашому 

уявленню про енциклопедичне значення мовної одиниці градуюється від 

центральних до периферійних елементів. Деякі когнітивні ознаки, посідаючи 

центральне місце, не можуть ігноруватися, інші ж, займаючи периферійні 

позиції, можуть не братися до уваги. Місце категоріальної ознаки в польовій 

структурі концепту чи семантичній структурі мовної одиниці, яка його 

вербалізує, залежить від  ступеня їх типовості, поширення, невід’ємності та 

характерності для відповідного фрагменту навколишньої дійсності.  

Таким чином, основними чинниками розвитку полісемії є пропозиційні 

зв’язки, що уточнюють характеристики і властивості об’єкту в ситуативному 

контексті та когнітивні схеми, наявні в концептуальній структурі свідомості, які 

уточнюють прототипні характеристики відповідного образу. Також незамінним 

джерелом розвитку мовної полісемії, котра відображає особливості процесів 
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мислення та сприйняття певного народу, є метафора та метонімія. Звичайно, 

більшість метафоризованих образів вербалізується в мовній картині світу так 

званими одноденними значенням, що згідно теорії Д. Герартца є явищем 

семантичного полігенезу. Поява та швидке зникнення таких значень, згідно 

згаданої вище теорії, зумовлюється актуалізацією периферійних значень 

концепту. А віднесення цього явища до полісемії визначається потенційністю 

його повторної вербалізації.    

Явище семантичної полігенези у іспанському соціумі зустрічається 

завдяки можливості метонімічних та метафоричних перенесень. Так, специфіка 

національномаркованого концепту MACHISMO, який репрезентується в мовній 

картині світу Іспанії лексемами hidalgo, hombre, macho, полягає в тому, що 

архетип концепту, що сформувався на території Іспанії, базується на 

іспанському стереотипі hidalgo, репрезентуючи іспанських чоловіків 

категорією guerreroта концептуальними ознаками sentido profundo de honor, 

religioso, aventurero, jactancioso. Перенісши цей архетип на територію Америки,  

іспанські конкістадори своєю поведінкою сприяли тому, що концепт machismo 

увібрав у себе категорію violencia, створивши метафору macho es violador, що 

закріпило за концептом негативні асоціативні зв’язки, порівнюючи вторгнення 

в незаймані американські землі зі зґвалтуванням. 

Повернувшись до Іспанії, концепт MACHISMO сформував вторинне 

прототипне ядро, найтиповішими категоріями якого стали риси чоловічого 

характеру, пов’язані зі зневагою до небезпеки, смерті та жінок. На відміну від 

мексиканського варіанту, іспанський концепт machismo характеризується 

категоріями confianza en si mismo, ausencia de la necesidad de afirmarse a 

expensas de los demás manteniendo su propio aislamiento. У подальшому, із 

розвитком фемінізму, в Іспанії почало превалювати негативне сприйняття 

концепту, на відміну від решти європейської спільноти. Яскравими ціннісними 

характеристиками концепту в ХХ столітті є actitud de prepotencia,  agresividad, 

apariencia mediterránea, atractivo físico, prevalencia, rectitud como una calidad de 

la persona.  
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Тривала історія розвитку іспанського національномаркованого концепту 

machismo свідчить про його неоднозначне сприйняття народною свідомістю, де 

і проявляється явище семантичної полігенези. Наприклад, у сучасній іспанській 

мові лексема macho використовується переважно лише як звертання з метою 

привернути увагу адресата. 

Напр.:– Eh, macho, ¿me das fuego? 

–¿Cuánto valdrá este coche? – No tengo ni idea, macho [506, с. 8]. 

Але не можна сказати: Un macho me dijo que no tenía ni una idea cuánto 

valdría aquel coche. 

Вигук, на зразок Jomacho, es… свідчить про гнів або роздратування 

мовця. Така репліка виражає невдоволення й негативне ставлення до 

отриманого повідомлення: 

– Tendremos el examen mañana a las 9. 

– ¡Jo((d)er), macho! No podré estudiar. (Дідько! Я не зможу 

підготуватися) [577, с. 76]. 

Але завдяки явищу семантичної полігенези, зустрічаємо й позитивне 

сприйняття, репрезентоване мовною формою macho: Eres el mítico empollón de 

la clase. ¡Jo(d)er, macho! (Та ти найстаранніший учень в класі. Молодець, 

хлопче!). Таке значення є одноденкою, хоча його повторна поява в процесі 

спілкування свідчить про те, що воно не зникає безслідно, хоча й 

модифікується мовцями залежно від умов спілкування. 

Градація ступеня закріплення того чи іншого значення в мовній системі 

часто залежить від здатності метафори конденсувати великий обсяг інформації, 

замінюючи довгі текстові структури. 

Відмінність полісемії від явища омонімії полягає в тому, що у випадку 

полісемії відбувається польова міграція та розвиток складових концепту, і деякі 

з них можуть віддалятися від початкового прототипного значення на стільки, 

що втрачається видимий зв’язок між цими елементами. Тоді як у випадку 

омонімії значення походять від різних архетипів. Оскільки походження значної 

кількості слів є досить сумнівним і невизначеним, можна припустити, що 
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значна кількість омонімів насправді є продуктом полісемантичного розвитку, у 

процесі якого окремі категорії або концептуальні ознаки втратили для носіїв 

відповідної концептосфери схожість із ядерним прототипом. Так, наприклад, 

іспанське слово colonia має два значення: парфумована вода (від назви міста, де 

її винайшли) та колонізована територія. Більшість іспанців вважають ці слова 

омонімами, оскільки пересічні мовці не володіють знаннями щодо їхнього 

історичного розвитку. Насправді ж, обидві лексеми етимологічно пов’язані між 

собою, оскільки назва німецького міста Колонья походить від латинського  

Colonia Agrippina – так це поселення називали римляни, які його колонізували. 

Значення ж парфумована вода утворилося завдяки пізнішому метонімічному 

перенесенню назви міста на продукт, який у ньому вироблявся. 

Явище полісемії не завжди можна пояснити чинниками лінгвістичного та 

комунікативного характеру. Воно є тісно пов’язаним із ієрархічно-фрактальною 

структурою концептів, які складають національну концептосферу. Поведінка 

цієї складної системи, як і будь-якої іншої системи, пояснюється математичною 

теорією хаосу, коли непередбачуваність змін є постійним правилом поведінки 

системи й найменші відхилення можуть приводити до непередбачуваних 

наслідків. 

Так, прикладом хаотичної поведінки є погода. Хоча люди мають 

достатньо технічних можливостей для вивчення клімату, точно передбачити 

погоду вони не можуть через існування великої кількості чинників, що 

взаємодіють між собою (вологість, температура повітря, атмосферний тиск 

тощо), і будь-яка невеличка зміна одного з цих чинників може призвести до 

кардинальної зміни остаточного результату. 

Окрім погоди, складними системами можна вважати міста (через 

хаотичне циркулювання транспорту, рух людей тощо), хіміко-фізичні процеси 

(атомна будова газу) або нейронну структуру людського мозку (тисячі 

взаємопов’язаних нейтронів, які передають інформацію). До речі, іменник gas 

пов'язаний зі словом caos, оскільки обидва терміни походять із класичної 
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грецької мови від слова χάος, одним зі значень якого є estado primitivo del 

universo [457, c. 56], тобто, надзвичайно складний невпорядкований стан. 

Функціонування усіх цих систем є математично непередбачуваним. 

Уявимо, хоча б, стовп диму, що піднімається від димаря: він то повільно тече, 

то клубиться; зовсім неможливо передбачити його поведінку в кожну наступну 

хвилину. 

Так, зіткнення когнітивних ознак антиномної природи в межах одного 

концепту може привести до появи нових складних утворень. У цьому випадку 

можна говорити про «інформацію, що виникає» (información emergente за 

Х. Фернандесом Хаеном [310, 24]). Це щось на зразок хімічної реакції, коли із 

кількох простих хімічних речовин, що є цілком передбачуваними, у результаті 

їхньої взаємодії відбувається непербачувана реакція (наприклад, вибух). 

Подібне відбувається і в руху транспортних засобів: усі вони рухаються цілком 

стабільно, але раптом водій якогось із них не справився з кермуванням, і 

внаслідок цього, увесь рух заблоковано, що може призвести до 

непередбачуваних наслідків (запізнення пасажирів на роботу тощо). Тож, ніж 

складнішою є система, тим вона має більш хаотичний характер. 

Потенційно мінлива концептуальна система непередбачуваним чином 

може впливати на мовну систему, одиниці якої актуалізуються в 

комунікативному контексті. Л. Вітгенштейн порівнював мовлення людини зі 

складною системою міста: «Наше мовлення можна порівняти зі старим містом: 

сплетіння провулків і площ, нових і старих будинків, добудов різних періодів, і 

усе це оточено новими районами, що мають прямі вулиці та будинки однакової 

форми» [37, с. 31]. 

Ми уже говорили про можливість актуалізації якогось із значення 

етимологічного архетипу через значний проміжок історичного часу, у якому 

воно (значення) було відсутнім. Поняття семантичної полігенези свідчить 

також про можливість відновлення якогось із периферійних елементів, що 

існував значно пізніше після формування етимону, а потім повністю випав із 

ужитку, і з’явився знову через певний проміжок часу. Таким чином, причинами 
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зміни значення є не лише принципи продуктивності, але й більш абстрактні 

закони, пов’язані із внутрішніми протиріччями складної системи, вирішення 

яких підтримує її стабільність. Полісемантичні слова, як і будь-яка фрактальна 

природна структура, піддаються фазовим змінам (наприклад, зміна прототипу 

або розгалуження значень) не лише через появу комунікативної необхідності з 

погляду когнітивної лінгвістики, але й завдяки внутрішній здатності системи до 

саморегуляції, незважаючи на наявність у ній змінних даних.  

Таким чином, абстрактні концепти та гіпотетичні випадковості 

(наприклад, модальні елементи – сумніви, бажання тощо) формуються та 

накопичується у просторі людської свідомості, що значно вірогідніше і значно 

більше відповідає філософським теоріям, зокрема феноменології, ніж бачення 

семантичних змін як таких, що обумовлюються об’єктивним зовнішнім 

чинником. Накладання асоціативно-смислових концептуальних полів одне на 

одне створює спільний для обох концептів когнітивний простір, що визначає 

нове значення, яке виникає в результаті взаємодії вихідного джерела та кінцевої 

мети. І саме в цьому останньому просторі завдяки сильному впливу 

енциклопедичних знань мовця виникає значна кількість інформації, яка не 

завжди є передбачуваною. 

Наприклад, у реченні Este cirujano es un carnicero [297, с. 272] поєднують 

поля двох концептів: MEDICINA i CARNICERÍA.  За відсутності їхньої 

одночасної взаємодії жодного відхилення від метафоричної проекції не 

відбулося б, оскільки логічно, що значення ser chapucero (бути несумлінним / 

халтурщиком) не є властивим жодній із наведених професій. Тоді як 

застосування ідеалізованої когнітивної моделі carnicero до cirujano змушує 

свідомість оцінювати останню як poco profesional (непрофесійність). Це 

доводить, що  речення активує у свідомості взаємодію не двох, а чотирьох 

ментальних просторів: 

- родо-видовий простір, що включає агента дії, ріжучий інструмент, місце 

роботи, процес (нарізання м’яса); 
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-  простір відправлення І (cirujano): хірург, пацієнт, скальпель, операційна 

зала, лікувати, хірургія;  

- простір відправлення ІІ (carnicero): м’ясник, мертва тварина, ніж для 

нарізання м’яса, м’ясний магазин, порції м’яса, різати м'ясо. 

- спільний/змішаний простір: м’ясник, пацієнт, операційна зала, лікувати, 

різня. 

Лише в останньому змішаному просторі з’являється зв'язок, відсутній у 

просторах, що існують незалежно один від одного, який і приводить до появи 

значення falta de profesionalidad (відсутність професійності). Цей зв'язок 

виникає стихійно у момент змішання просторів, результатом чого є поява 

нового ментального простору, що містить інформацію, отриману з інших 

концептуальних полів. Нова інформація, продукт взаємодії різних концептів, 

з’являючись у свідомості людини, не завжди є передбачуваною, так само як у 

хімії не завжди відбувається передбачувана реакція під час взаємодії кількох 

хімічних елементів. 

Теорія поєднання концептуальних полів разом із семантикою виводить 

аналіз розвитку концептів на новий рівень, оскільки пояснює зміну 

семантичного значення лексеми-репрезентанта концепту з погляду 

функціонування людського мислення: коли нове значення утворюється не 

обов’язково від прототипу, але й від проміжних/периферійних уявлень, що 

підтримуються зв’язками родинної спорідненості. Це свідчить про те, що 

значення слова можуть розвиватися не лише маючи за основу прототипне 

значення, але й беручи за цю основу будь-яке периферійне значення. Тож, 

прямуючи від структури мови до структури мислення, діахронну структуру 

концепту можна представити у вигляді мережі з «вузловими значеннями», які 

можуть мати прямі або опосередковані зв’язки з прототипним ядром (див. 

схему 3.2.3). 

Ми також робимо припущення, що деякі нові значення можуть 

утворюватися від злиття або накладання одне на одне кількох попередніх 

значень. 
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На думку М. Грігеля, теорія когнітивних просторів у поєднання із теорією 

хаосу дозволяє пояснити семантичні зміни у лексичному складі мови  значно 

краще, ніж когнітивна теорія метафори [328, с. 286]. Отже, можна 

стверджувати, що семантичні зміни та розвиток полісемії зумовлюються 

хаотичною взаємодією багаточисельних концептуальних просторів, що існують 

у нашій свідомості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cхема 3.2.3 

Діахронна структура концепту, що зумовлює полісемію мовних одиниць 

 

Тож, полісемія є наслідком трансформації прототипного ядра 

національномаркованих концептів та актуалізації периферійних ознак, що 

призводить до розвитку нових значень мовних одиниць і провокується 

сукупністю чинників, зокрема, ситуативним контекстом, прагматичними 

цілями мовців, використанням образно-емоційних засобів, а також здатністю 
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складної системи до саморегуляції. Розуміння новотворів забезпечується 

наявністю спільної національної концептосфери, котра містить автентично-

культурну інформацію в усіх когнітивних структурах і прототипні образні 

схеми.  

 

 

3.2.4. Метафоричні та метонімічні зрушення в семантичній структурі 

як показник динаміки розвитку прототипного ядра концептів 

Теорія прототипів, розроблена у межах когнітивної лінгвістики, тісно 

пов’язана із класичними теоріями семантичних змін, доповнюючи більшість з 

них. Проте, характеристики прототипності, хоч і не суперечать головним 

положенням семантики, значно поглиблюють розуміння механізмів утворення 

та сприйняття нових значень, пояснюючи відсутність чітко окреслених меж 

прототипного ядра (гнучкість) і причини відмінностей у структурному 

розміщенні ядерних, приядерних і периферійних елементів концепту 

(об’ємність). Як гнучкість, так і об’ємність прототипних категорій існують на 

рівні визначення (лексикографічне значення) та на рівні відтворення 

відповідного значення (розширене у процесі використання значення) [319, c. 1]. 

Найважливішими характеристиками прототипних категорій 

концептуального ядра, які пояснюють значну низку семантичних феноменів, 

зокрема, розмитість меж лексичної категорії, існування шкали типовості 

категоріальних елементів, динамічну природу та гнучкість лексичного 

значення, основою якої слугує метафоричне та метонімічне перенесення, є 

наступні: 

1) прототипну категорію не можна визначити єдиним набором критеріїв 

(необхідності та задовільності), оскільки прототипом швидше є психологічний 

процес або об’єкт, ніж наявність чи відсутність певного набору категоріальних 

ознак у значенні слова; 

2) семантична структура лексеми-репрезентанта семантичної категорії 

має радіальний набір ієрархічно пов’язаних значень, що пояснюється наявністю 
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зв’язків родинної спорідненості прототипної категорії. Це означає, що кожний 

референт пов’язаний щонайменше з одним або з кількома елементами системи 

спільною ознакою, проте така ознака не властива абсолютно усім системним 

елементам: АВ, ВС, СD, DE і т. д. 

3) прототипні категорії відрізняються ступенем свого наближення до ядра 

концепту, тобто деякі з них – більш ядерні – зрозумілі, будучи відокремленими 

від контексту, інші – визначаються в контексті асоціативних зв’язків; 

4) межі прототипних категорій є розмитими і нечіткими. 

Оскільки когнітивна лінгвістика намагається пояснити не лише структуру 

категорій, але і зв’язок концептів з мовними одиницями, варто звернути 

особливу увагу на суб’єктивність прототипних категорій, що базується на 

життєвому досвіді. Така епістеміологічна природа концептів визначає 

необхідність їхнього вивчення лише в емпіричному контексті, тобто в контексті 

досвіду індивіда. 

Життєвий досвід та гнучкість прототипних категорій визначають 

здатність людської свідомості репрезентувати одні фрагменти реальності крізь 

призму інших, накладаючи їх один на один. Відображення таких імпліцитних 

порівнянь у семантичній структурі мовних одиниць свідчить про часово-

просторовий розвиток концептосфери, метафоричний характер якої 

підтверджується існуванням когнітивної метафори в мовній картині світу.  

Метафора – це когнітивний механізм, функціонування якого полягає в 

накладанні одного фрагменту дійсності на інший, у результаті чого останній 

інтерпретується людською свідомістю крізь призму першого. До того ж, обидва 

фрагменти мають належати до різних концептуальних структур. 

Вивченню метафори присвячена значна кількість наукових праць, 

зокрема Н. Д. Арутюнової, М. Блека, В. Г. Гака, А. Данта, Д. Купера, 

Е. Маккормака, В. М. Телії, М. Ґайдеґґера та інших. Теорія концептуальної 

метафори, розроблена Дж. Лакоффом, М. Джонсоном, М. Турнером, та 

поглиблена в працях інших лінгвістів-когнітологів (див. праці Р. Аґірре, 

К. Морейри, Х. Сантьяго), вказує на те, що абстрактні поняття метафорично 
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репрезентуються за допомогою більш конкретних й чітко структурованих 

понять, зокрема el espacio, el tiempo, el movimiento, los sentimientos, los alimentos, 

los objetos тощо. Гнучкість, легке запам’ятовування та відсутність 

автоматичного відтворення метафоричних проекцій носіями мови свідчать про 

метафоричність мислення людини. Когнітивна метафора дає можливість 

розкрити природу речей значно глибше, ніж їхня репрезентація іншими 

мовними засобами, оскільки співвідносить зовсім різні об’єкти реальності [250, 

с. 143]. Незамінність метафори у відтворенні національної концептосфери 

зумовлюється також тим чинником, що мовна репрезентація концептів завжди є 

вужчою в порівнянні з їхнім об’ємом у свідомості людини. 

Так, метафора piel de toro в мовній картині світу репрезентує 

національномаркований концепт España, до концептів базового рівня якого 

входять patria, territorio, Ibérica. Водночас категорія piel de toro є складовим 

елементом національномаркованого концепту CORRIDA, представленого на 

базовому рівні категоріями toro, coraje, igualdad, emoción, aventura, tradición. 

Під час накладання концептуальних структур одна на одну фізична форма 

Піренейського півострова відповідає формі шкіри бика, тоді як у емоційному 

плані сильна та темпераментна тварина співвідноситься із пристрасним 

характером іспанця, а саме дійство з биком на арені репрезентує національно-

специфічні орієнтири суспільства, у якому честь і сміливість визначають 

ставлення до людини. Сприйняття Піренейського півострову як своєї країни, а 

отже як свого суспільства, дозволяє моделювання метафори. 

Напр.: El problema de terrorismo continúa siendo una herida abierta en la 

piel de nuestra sociedad (1979) [482]. 

 Частковість метафоричних перенесень (гіпотеза інваріативності, 

розроблена Дж. Лакоффом [349] та Р. Турнером [351], пояснює певну 

стабільність і передбачуваність у розвитку національної концептосфери, 

унеможливлюючи незворотність змін. Так, на відміну від шкіри бика, територія 

Іспанії може зазнавати територіально-адміністративних змін, зокрема зважаючи 
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на геополітичні зміни в період Реконкісти або через бажання Каталонії 

від’єднатися від Королівства Іспанії у ХХІ столітті. 

Будучи пізнавальним процесом [363, с. 86], концептуальна метафора 

містить у собі потенціал відтворення значних ділянок національної 

концептосфери в мовній картині світу, визначаючи етимологію емотивного 

коду та глибину почуттів людини [269, с. 25].  

Іншим доказом метафоричного характеру концептосфери є відсутність 

необхідності часово-просторових орієнтирів для розуміння мовлення. 

Натомість важливим є семантичне та прагматичне значення мовних одиниць, 

закладене в семантичному полі або інтенційності змісту мовлення.  

Останні дослідження в сфері когнітивної лінгвістики та психолінгвістики 

свідчать про просторову потенційність мовних знаків, виокремлюючи 

«когнітивну потребу» проекційних механізмів у використанні метафоричних, 

метонімічних та аналогічних перенесень для формування мовних та 

позамовних значень та відповідних процесів у пам’яті (смислових, епізодичних 

та процесуальних) [278], [279]. Часово-просторові метафоричні асоціації, 

відображені в мовній картині світу, визначають формування в національній 

концептосфері стійких національноідентифікованих елементів, які 

сприймаються представниками нації протягом усього існування держави. 

Ідентифікація цих елементів у дискурсі різних історичних епох забезпечується 

комплексністю дії когнітивних механізмі свідомості, що включають в себе 

концептуальні проекції, семантичний синтез, типовість мовленнєвих ситуацій, 

механізми прояву інтенційності мовлення. Проекцію концептуальної системи в 

мовній картині світу можна розглядати як ментальний механізм, який створює 

та модифікує національномарковані концепти в часовому просторі та 

визначається тісними зв’язками з різними категоріями свідомості та емоційно-

чуттєвим досвідом індивіда.  

Використання таких метафор, як malgastar el tiempo, invertir una hora en el 

proyecto, ahorrar tiempo, prestar a uno unos minutos de atención, robar tiempo 

свідчить про тісний зв'язок концептів TIEMPO i DINERO в національній 
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свідомості іспанців, що формувався протягом багатьох століть. Дієслова gastar, 

invertir prestar, robar, пов’язані із матеріальними цінностями суспільства, 

підкреслюють цінність категорії часу і бажання його зберегти. І хоча за своєю 

природою та через авантюрну вдачу іспанці не є пунктуальною нацією, 

метафора tiempo es dinero свідчить про зростання цінності цієї категорії в 

свідомості іспанського суспільства. Різке збільшення частотності застосування 

цієї метафори припадає на другу половину ХХ століття, що пов’язано як зі 

швидким розвитком економіки Іспанії, так і з процесами глобалізації 

суспільства та розвитком міжнародних відносин. 

Tiempo (час), cantidad (кількість) та інші абстрактні явища завдяки 

національномаркованим категоріям прототипних ядер концептів можуть також 

вимірюватися за допомогою конкретних фізично-територіальних категорій, 

властивих рельєфу країни. 

Напр.:... que experiencia tenemos nosotros en eso porque nos pasamos un 

montón de años y, por cierto, no tenemos demasiadas ganas de volver a la 

oposición...(1999) [483].  

Пізнавальна функція метафори базується на її здатності бути засобом 

осмислення континуумної реальності. 

Напр.:...el desarollo se base en una red de solidaridad (1999) [487]. 

Ésta es hora de esperanza (1987) [482]. 

Існування концептуальної метафори el amor es un viaje у мовній картині 

світу бере свій початок у часи відкриття Латинської Америки та завоювання 

конкістадорів, пов’язаних із далекими подорожами. Проте її коріння лежить 

значно глибше: у славетних походах ідальго і кабальєро для завоювання серця 

прекрасної дами. Почуття між чоловіком та жінкою імпліцитно порівнюються 

із подорожжю, яка має початок і кінець, під час здійснення якої відбувається 

багато непередбачуваних подій, яка змінює емоційний стан людини і може 

тривати різний період часу. Когнітивна метафора визначає вектор спрямування 

(esta relación no lleva a ningún sitio), результат (su matrimonio naufragó tras un 

mes de convivencia), складність ситуації (estas relaciones están en un callejón sin 
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salida), забезпечуючи доступ до розуміння національно-специфічного способу 

мислення та сприйняття світу. 

Піддавши метафоризації ментальне та фізичне світосприйняття, іспанці 

створили метафору entender es ver, на основі якої утворилися такі 

висловлювання, як es un argumento transparente, ya lo veo, no lo veo claro. 

Іспанській мовній картині світу властиві також складні метафори, у яких 

поєднується більше двох концептуальних  структур. Так, когнітивні метафори 

la discusión es una guerra (мотивується як defender su posición en el debate), capa 

y espada (символічне поєднання честі й мужності) уможливлюються завдяки 

розширенню концептуальних зв’язків між ментальними одиницями, які 

належать єдиній системі національного мислення. Складність метафори 

пояснюється ступенем віддаленості концептів, які пов’язуються між собою, а її 

розуміння забезпечується наявністю спільної національної концептосфери у 

свідомості кожного представника народу.  

Складність метафори збільшується зі збільшенням абстрактності тих 

концептів, що накладаються один на один [335, с. 21]. Так, фізичні відчуття та 

матеріальні ознаки часто репрезентують значно складніші та абстрактніші 

концепти іспанської національної концептосфери. El calor  (спека) / el frío 

(холод) часто є складовими іспанського концепту  AFECTO, зокрема una cálida 

bienvenida відображає привітне ставлення, тоді як una fría recepción свідчить 

про недоброзичливі відносини. Фізичною характеристикою TAMAÑO 

(величини), вербалізованою в мові лексемами grande, pequeño, визначається 

importancia (важливість): un gran evento (значна подія), un gran caballero 

(важлива особа), una pequeñez (дрібниця). FELICIDAD і TRISTEZA в 

іспанському концептуальному просторі займають протилежні позиції у 

просторовому розміщенні: якщо щастя панує «високо» (estar en el séptimo 

cielo, levantar ese ánimo), то смуток знаходиться «глибоко», а глибина залежить 

від гостроти відчуття (caer en la depresión, estar hundido). 

Базою для утворення нових метафор у мовній картині світу Іспанії є уже 

існуючі метафори або явища, які становлять світ носіїв мови та є емпірично їм 
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знайомими. Найпоширенішими з них є асоціативні поля часу, оновлення, руху, 

шляху та змін. Вживання метафор такого роду пов’язане з постійним рухом 

суспільства вздовж часового вектора, з намаганням мовців відобразити 

динамічність концептуального образу Іспанії. 

Концепт INNОVACIÓN (ОНОВЛЕННЯ, ЗМІНИ) містять у собі метафори, 

що базуються на використанні таких іменників, як modernización, restauración, 

renovación  тощо. 

Напр.: Yo la conozco muy bien, la Ley de Amejoramiento del Fuero, que es la 

modernización de la concepción foral tradicional de Navarra (1999) [483].  

España ha logrado reencontrarse a si misma en el camino de la modernidad 

democrática durante el último cuarto de siglo (1989) [482]. – Поєднання 

концептуального поля часу з поняттям політичного процесу.  

La propia restauración de la democracia en España ha creado las condiciones 

propicias para que el europeísmo de la ciudadanía española (1998) [482].  

Перехід до нового суспільно-політичного устрою Іспанії у другій 

половині ХХ століття відображають метафори apertura de la sociedad española 

(1995) [483]; досягнення – alturas de cambio de siglo y de cambio de milenio 

(1998) [483]. 

Лексеми, що належать до асоціативного поля шляху, мають сему процесу, 

розвитку, руху. 

Напр.: Pero el camino de España hacia la modernidad democrática no fue 

facil (1996) [482].  

El deseo de establecer un régimen de libertades y  de integrarse en las 

corrientes de apertura se aunó para que los ciudadanos españoles protagonizaran 

uno de los fenómenos de cambio más significativos de la historia europea del 

presente siglo (1996) [482].  

La economía española se sumó así a la corriente general que exigía mayores 

reformas estructurales... (1986) [482]. 
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Сему фокусування поглядів, головної, центральної ідеї чи мети містять 

такі метафори як eje de ese programa (1996) [483], enfoque de la sociedad de la 

información integral (1997) [483].  

Концепт боротьби у своєму асоціативному полі мають категорії enemigo, 

socio, fortalecer, debilitar. Метафори, що формуються за допомогою цих лексем, 

відображають протиріччя, які існували у житті іспанського народу в різні 

історичні епохи, проблеми, що вимагали негайного вирішення. 

Напр.: Yo soy de los que creen que fuimos los españoles capaces de encontrar 

entre nosotros puntos de encuentro, de fortalecer nuestra convivencia, de superar esa 

vieja dinámica y vieja dialéctica de enemigos, porque eso tiene una expresión (1998) 

[483].  

El terrorismo es el peor enemigo de las sociedades libres (1989) [483].  

Вибір того чи іншого асоціативного поля, яке виступає джерелом 

метафори, пов’язано не лише з суб’єктивною інтенцією мовців, але й з їхнім 

світосприйняттям і виміром системи стереотипних образів та еталонів [333, 

с. 321], закладених у прототипному ядрі національномаркованих концептів. 

Так, концептуальною категорією, властивою багатьом національномаркованим 

концептам Іспанії, зокрема концептам FLAMENCO, CORRIDA, HONOR, є 

категорія símbolo, яка відображає намагання іспанців зберегти свої національні 

корені як рису національного характеру народу. Таким чином, асоціативне поле 

національних цінностей іспанського народу стає джерелом концептуальних 

метафор. 

Напр.: En fin, señalaba también en aquella fecha germinal que «como Rey de 

España y símbolo de la unidad y permanencia del Estado, mi decidida voluntad de 

acatarla y servirlо» (1996) [482]. – Слово símbolo  є синонімом до слова Rey у 

даному контексті. 

...el éxito ha coronado hasta hoy esta aventura apasionante (1996) [482].  

Корона – як національна цінність іспанського народу; звідси дієслово 

«коронувати» у переносному значенні – «успіх коронував». 
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Зі збереженням національних цінностей, пам’яток та історії пов’язане 

використання метафор, що базуються на асоціативному полі письма. 

Напр.: Somos un viejo país forjado en la convivencia de culturas, que ha 

protagonizado una bella página de la reciente historia de Europa (1996) [482]. – У 

переносному значення вживається слово página. 

España fue uno de los primeros países que llegó a constituirse como Estado-

nación y como tal vino contribuyendo, al desarrollo normativo de la sociedad 

internacional, ámbito en el que españoles podemos exhibir cartas de nobleza 

prestigiosas en los escritos de Hugo Grotius y de Francisco de Vitoria (1996) [482].  

У метафоричному значенні використовується слово la Corona, що 

позначає одну із культурно-історичних цінностей Іспанії, є символом її 

багатовікової традиції. 

Напр.:  La conquista de las libertades democráticas en España fue desde mi 

proclamación como Rey de España un objetivo capital al que la Corona consagró 

sus mejores esfuerzos (1987) [482]. – Метонімічне перенесення: Corona – основне 

значення – прикраса, що одягається на голову короля та його дружини, 

переносне значення – королівська родина та обов’язки представників 

королівської родини перед своїм народом. 

La Corona se siente satisfecha al comprobar la forma en que se van logrando 

los fines que no hace mucho tiempo formuló (1978) [482]. 

Використання метафор з образами з «національним колоритом» для 

виділення та підкреслення особливостей певного концепту, пов’язаних зі 

спільними для усіх іспанців поняттями є поширеним явищем, що свідчить про 

домінування абстрагованих національномаркованих концептів свідомості, 

спільних для усього народу, над більш конкретними ієрархічно залежними 

концептами, які мають часткове відображення в межах території країни. 

Напр.: Los ciudadanos españoles y sus dirigentes supieron protagonizar un 

proceso histórico de gran aliento, que hoy el mundo conoce como «la transición 

española»(1996) [482].  
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España, como país mediterraneo, aportó una dimensión que le es particular 

dada su condición de frontera con el mundo árabe, su milenaria latinidad, su 

proyección iberoamericana y atlántica (1995) [482].  

Для позначення подій із життя країни використовуються назви природних 

і погодних явищ, властивих даній території. Застосування метафор такого типу 

пояснюється існуванням «первинної» картини світу, яка відображає можливість 

мислити категоріями, пов’язаними з явищами природи. Крім того, здорове 

сприйняття світу, зокрема природних явищ, відіграє велику роль у формуванні 

поняттєвої сфери. Метафори, основою яких є природні явища, допомагають 

чіткіше зрозуміти висловлення завдяки емпіричному розумінню явище та 

активізують у свідомості психоемоційні стани, а також відображають 

повсякдення носіїв іспанської концептосфери у видах діяльності, пов’язаної з 

звичними їм природними явищами та укладом життя. 

Напр.: ...sembrado de obstáculos, de luces y sombras, en un proceso en el que 

la historia no siempre se desenvolvió de manera rectilínea (1996) [482]. 

...la poesía de lecciones que no pueden provenir de la luz de otras materias 

(1984) [482]. 

Метафора відображає суспільне життя народу, його бажання і прагнення. 

Напр.: Algo que hoy se puede decir sin que quien pronuncie esa frase se 

sonroje, en otras etapas decir que España aspiraba al pleno empleo producía cierto 

sonrojo (1996) [483].  

У перехідні історичні періоди іспанців дуже приваблює усе «нове, яке є 

кращим за старе» [6, с. 4] у житті країни та її громадян. Особливо приваблюють 

людей нові ідеї та концепції, нові форми й методи, нові теорії та нові рушійні 

сили, що пов’язано як з прагненням людей жити краще, так і з авантюрною 

вдачею іспанців, їхнім прагненням до пригод, нових відчуттів та емоцій. 

Напр.: Ese proyecto de Ley de Calidad de la Enseñanza no se ha olvidado en 

absoluto de las nuevas tecnologías, del aprendizaje desde pequeño en la 

incorporación a ese «nuevo petróleo» que es el conocimiento en este cambio de siglo 

y de milenio (1996) [483]. – Окрім переносного використання слова petróleo, 
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метафора містить прикметник nuevo, який підсилює категорію новизни своїм 

семантичним значенням, закріпленим в іспанській мові. 

Хоча у когнітивній лінгвістиці більше уваги приділяється метафорі, 

метонімія відіграє не менш важливу [281, с. 3], а то й більш значущу роль у 

функціонуванні та часово-просторовому розвитку національної концептосфери. 

Метонімічне перенесення, на відміну від метафоричного, пов’язує концепти, 

які характеризують один і той самий фрагмент навколишньої дійсності. 

Р. Лангакер [354, с. 386] назвав таке перенесення activation (актуалізацією), 

маючи на увазі когнітивну актуалізацію накладеного фрагменту дійсності в 

межах базового задля реалізації певної комунікативної мети: 

Напр.:  El espada provocó una oleada de aplaudición [487]. – Шпага як 

головний атрибут тореро і тореро, який майстерно убиває шпагою бика, 

викликаючи бурю овацій. 

Теорія М. Турнера і Ж. Фоконьє  [395], поглиблена у працях Маргарет 

Фріман [313] та Руіса де Мендоси [383], про утворення третього поля 

концептуальної інтеграції (blending space) у результаті синтезу накладених 

концептуальних структур здатна пояснити явища іронії, гіпотетичності, 

граматики. 

Таким чином, часово-просторове розширення метафоричних перенесень 

свідчить про здатність концептуальних ознак нашаровуватися на ядро концепту 

та поєднуватися в нескінченні ланцюги перенесень завдяки здатності людської 

свідомості сприймати одні речі крізь призму інших,  незалежно від ступеня 

їхньої абстрагованості. Часово-просторова метафора може визначати 

потенційність розвитку подій, оскільки виступає механізмом об’єднання 

просторових, часових та потенційних ефектів. Метафоричність людського 

мислення, як один із когнітивних механізмів свідомості, відіграє важливу роль 

у створенні уявлень про світ та у національній самоідентифікації індивіда, 

оскільки визначається переплетінням зв’язків між національномаркованими 

складовими концептуальної системи.  
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Висновки до розділу 3 

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 у її 

свідомості, менталітеті, психології, специфіці мислення та світосприйняття. 

Елементи національної концептосфери формуються на основі 

загальнолюдських універсальних цінностей у поєднанні із специфічним 

історичним досвідом народу та його світобаченням. Завдяки цьому 

онтологічний, гносеологічний, естетичний, соціальний та лінгвопсихологічний 

підходи до вивчення національної концептосфери мають доповнюватися 

історико-еволюційним напрямом досліджень, який дає змогу прослідкувати 

закономірності, принципи та динаміку розвитку колективного способу 

мислення й поведінки нації. 

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. 

З погляду синхронно-діахронного аналізу національна концептосфера 

іспанського народу є цілісним ментальним структурним утворенням, у межах 

якого співіснують субконцептосфери багатьох етносів, об’єднані ядром 

національної самосвідомості. У зв’язку з цим встановлено, що структура 

концептосфери як природного утворення має фрактально-ієрархічну 

структуру, кожний елемент якої є самоподібною структурою з погляду 

діахронії, та ієрархічно структурованою з погляду 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 



297 

складові. Ця структура є практично нескінченною, оскільки абстрактні 

концепти базуються на конкретних концептах, які у свою чергу складаються з 

ядерних та периферійних елементів, здатних розвиватися завдяки актуалізації 

та необхідності комунікативної реалізації. 

Концептосфера є необмеженою нескінченно еволюціонуючою системою, 

яка зберігає в собі усі фрагменти історичної дійсності, актуалізуючи і 

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, а також завдяки  політичним, економічним і культурним 

подіям у житті народу та усього людства. 

Іспанський народ, до складу якого входять кастильці, галісійці, андалузці, 

баски, каталонці, валенсійці, наварці, естремадурці, мурсійці, арагонці та інші 

етнічні групи, 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 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.  
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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. Установлено, що 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, igualdad, emoción, aventura, falta de pretensiones, macho, afinidad, 

piedad, imprevisto, espontaneo, 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, особистісну 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, sinvoluntad.  

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 
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перший погляд несумісних категорій у межах ядер національномаркованих 

концептів. 

У роботі доведено, що антиноми 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 світобачення. До 

домінантних антином іспанської свідомості, що яскраво вербалізуються у 

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. 

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 призводить 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. 
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Установлено, що когнітивні метафори та метонімічні перенесення дуже 

точно відображають глибинне значення емоційно-психологічних  концептів 

(AMOR, ODIO, TEMOR, DESENGAÑO, PASIÓN, AFECTO, FELICIDAD, 

TRISTESA, DEPRESIÓN), які містять невід’ємні категоріальні ознаки складових 

національної концептосфери, слугуючи формуванню їх нових експліцитних 

значень  у ході історичного розвитку. 
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РОЗДІЛ 4 

ВІДОБРАЖЕННЯ В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ІСПАНІЇ ЗМІН 

ПРОТОТИПНОГО ЯДРА ТА ВНУТРІШНЬОГО НАПОВНЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНОМАРКОВАНИХ КОНЦЕПТІВ XVI–XX СТОЛІТЬ 

 

4.1. Національно-культурна своєрідність універсальних концептів  

Для визначення ключових концептів національної концептосфери Іспанії 

ми звернулися до поля цінностей, сформованого в менталітеті цього народу, а 

саме до тих цінностей, що є основою формування та існування єдності нації, до 

яких постійно апелюють члени іспанської королівської родини та політики, про 

них пишуть у своїх працях громадські діячі, філософи, соціологи, письменники. 

Частотність використання лексем-репрезентантів цих концептів та інших 

мовних способів апеляції до них у дискурсі [171, с. 75] свідчать про те, що вони 

є ядром національної концептосфери, навколо якого існують усі інші її 

складові. До таких формотворчих одиниць іспанської національної свідомості 

належать національно-своєрідні концепти, сформовані на основі універсальних 

людських цінностей, та ендемічні концепти, вербалізовані безеквівалентною 

лексикою, які за принципом віднесеності до певної субконцептосфери можливо 

розподілити на: 

1) суспільно-історичні: CULTURA, SOLIDARIDAD, CORRIDA; 

2) морально-етичні: FE, HONOR, TOLERANCIA, CABALLERÍA, 

DESENGAÑO;  

3) психо-емоційні: AVENTURISMO, DUENDE, FLAMENCO. 

Ці складові національної концептосфери проникли в усі сфери існування 

та життєдіяльності іспанського народу. Вони характеризуються активною 

динамікою розвитку ядра кожного концепту, яке містить декілька прототипів, 

та широкими асоціативними зв’язками. Ядерними стали ті концепти, у яких в 

період становлення іспанської монархії сформувався вторинний прототип, що 

став домінантним у подальшому розвитку свідомості та менталітету іспанців. 

Саме він визначив вектори еволюції концепту та його місце в ціннісній системі. 
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Мовні одиниці, що репрезентують досліджувані концепти в мовній 

картині світу Іспанії, визначаються широким розгалуженням семантичних 

зв’язків, активними процесами метафоризації, завдяки яким виникають їх 

полісемантичні значення. 

 

 

4.1.1. Відображення автентичності й оригінальності Іспанії в 

розвитку концепту CULTURA 

Тлумачні словники дають понад 164 визначення терміну «культура» 

[346]. Цей концепт беззаперечно є одним із найвагоміших у концептосфері 

будь-якого народу, визначаючи не лише спосіб та принципи його існування, але 

й специфіку, його автентичність і оригінальність. 

За визначенням Словника Іспанської королівської академії  (DRAE) 

cultura – це: спосіб обробки землі (Напр.: las técnicas de cultura aquí son muy 

rudimentarias); сукупність знань, які дозволяють робити критичні судження про 

що-небудь; сукупність способів життя і звичаїв, знання і ступінь мистецького, 

наукового, промислового розвитку суспільства в певну епоху (Напр.: la práctica 

de sacrificios humanos era habitual en las culturas precolombinas.); у 

Середньовіччі це набуває значення сulto religioso (Напр.: el lugar está dedicado a 

la cultura de Dios) [477]. 

У праці іспанської дослідниці феномену культури Ванеси Хіменес 

Експосіто культура також визначається як сукупність цінностей, орієнтованих  

вірувань, типів і способів мислення, які поділяють усі члени організованої 

структури та яким навчають своїх нових членів, де культура визначає 

непрописані та неформальні норми поведінки, а також як сукупність 

матеріальних і духовних складових, які, на відміну від природних умов, 

суспільство створює саме для того, щоб відрізнятися від інших структур. 

Мова, етика, соціальні інститути, мистецтво й наука є складовими 

елементами культури [339, с. 3]. – Предикативними значеннями в цьому 

прикладі є створюється, роз’яснюється й стає предметом навчання. 
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Наявністю значної кількості визначень концепт cultura завдячує своєму 

частотному відтворенню в мовній картині світу, що спричинило швидкий 

розвиток його асоціативних зв’язків та привело до утворення вторинного 

прототипу ядра концепту. Етимологічно термін cultura походить від латинської 

лексеми cultūra, існування якої зумовлено полісемічним розвитком слова colere, 

що означало проживати, обробляти, захищати, вшановувати, обробляти поле, 

доглядати худобу. Значення habitar (проживати) слова colere перетворилося 

згодом на лексему colonus, похідними якої є colono, de colonia, що означає 

збільшення населення, яке займає нову територію. Honrar con adoración 

(вшановувати) перетворилося на cultus – латинське слово, яке в іспанській мові 

набуло форми culto (той, що змушує посилюватися внутрішню віру в душі 

людини або прагне до знань). Cultivar la tierra перетворилося на слово cultivar 

(вирощувати сільськогосподарські рослини). Значення створене людиною 

перетворилося на термін cultura [379, с. 77]. 

Уперше це слово було використано в творі Енріке де Вільєна (Enrique de 

Villena) «Дванадцять подвигів Геркулеса» [364, с. 32] у значенні cultivo del 

campo, labranza, agricultura. У цьому ж значенні лексема використовувалася і в 

багатьох авторів Золотого віку (Хуан лас Касас, Фрей Луїз де Леон, Фернандо 

де Еррера та інші). 

Напр.: Para la cultura de los campos da reglas ciertas la agricultura, y 

también las hay para domar las fieras (1640) [572, с. 75].– Сultura – це набір 

правил ведення сільського господарства. 

Las principales son los tributos, la falta de la cultura de los campos, de las 

artes, del comercio, y del número excesivo de los días feriados, cuyos daños y 

remedios se representan en otras partes de еste libro (1640) [572, с. 129]. 

Predio, que se divide en dos para su mejor cultura y labranza se reputa por 

uno mismo (1648) [581]. 

Hay muchos frutales de cultura, porque otros no los hay; hay muchas 

granadas, membrillos, manzanos, perales, ciruelos, olivos y melones, y todas las 
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hortalizas y yerbas de España que se crían en aquellas partes, especialmente nogales 

hay en grande cantidad [525]. 

Наведені приклади засвідчують, що якщо в XIII столітті лексема cultura 

позначала оброблений шматок землі, то в XVI столітті вона почала називати 

дію [300, с. 10] (cultura – це обробка землі або догляд за худобою). У цьому ж 

значенні вона використовується і в сучасній іспанській мові, коли йдеться про 

сільське господарство, бджільництво, риболовлю: agricultura, apicultura, 

piscicultura. Асоціативний компонент земля залишився в складі досліджуваного 

концепту, проте відбулася зміна його позиції в межах набору ядерних 

прототипних категорій: він поступився центральним місцем категоріям 

правила, знання. 

У XVI столітті відбувається формування нового прототипного ядра 

концепту CULTURA. Якщо раніше йшлося про виробництво 

сільськогосподарської продукції, то у добу Відродження cultura асоціюється із 

творчістю художників, філософів, письменників, вплив яких на суспільство 

став вагомим, і які перетворилися на його еліту. Вважалося, що лише ці люди 

знаходилися в центрі розвитку культури – мистецько-освітянського процесу. 

Асоціативне поле концепту доповнилося категорією відвойовувати, 

завойовувати визнання. У зв’язку з цим відбувається метафоризація концепту. 

Напр.: Mi admiración por tu persona se acrecienta al apreciar tu cultura 

excepcional hoy día entre nuestra gente, pues a tu profesión militar unes una 

extraordinaria erudición literaria (1532) [578]. 

¡Mal año para los cultos! ¡ Qué claridad estudiosa! ¡ Qué cultura! (1598) 

[590]. 

Концепт CULTURA вперше номінується в словнику Б. Енрікеса «Тезаурус 

іспанської та латинської мов» у 1679 році лексемами cultivar i culto:  

1. Cultivo i cultura є похідними від cultivar, яке означає «розвивати 

розумові здібності»; 

2. Culto означає «освічений», «поважний» (1679) [488, с. 132]. 
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У 1705 р. лексема cultura з’являється в двомовному словнику Франсіска 

Собріно «Новий словник іспанської та французької мов», у 1706 р. у словнику 

Джона Стевенса «Новий іспано-англійський словник», у 1721 р. у словнику 

Рафаеля Блуто «Іспансько-португальський словник для полегшення розуміння 

записів латинською мовою», що свідчить про широке використання цієї 

лексеми.  

Далі розвиток концепту зумовлює появу значення лексеми cultura, яке 

застосовувалося в інших сферах життя. З’являється значення cultivo esmerado 

(наполегливе опрацювання чого-небудь), наприклад, стилю. Т. Вілляроель, 

дослідник XVIII століття, пише, що в іспанському суспільстві XV–

XVII століття відчувається випередження розвитку, яке Херонімо де Сан Хосе 

вперше називає cultura, розуміючи під цим словом сукупність досягнень у 

різних сферах життя. А оскільки процес накопичення є своєрідним для кожного 

народу, варто розуміти його множинність, тобто процеси накопичення 

здобутків різними народами є culturas (1727) [593, с. 88]. 

Стверджуючи, що Іспанія «має більш розвинену культуру, ніж грецька та 

римська» (1768) [575, с. 83] Херонімо де Сан Хосеф використовує поняття 

cultura як досягнення найвищого рівня історичного розвитку суспільства. 

Переконатися в тому, що саме в цьому значенні лексема 

використовувалася в мовній картині світу XVI-XVII століть нам допомагають 

тогочасні писемні джерела. 

Напр.: Es cierto que todos los jerifaltes de la herejía en Alemania han sido 

hombres de extraordinaria cultura en el campo de las letras griegas. Pero, ¿qué 

consecuencia lógica se deduce de ello? ¿Acaso una fulminante condenación de la 

cultura helénica porque en determinada ocasión se haya hecho mal uso de ella? 

(1532) [578]. 

Педро Альварес де Міранда вважає, що значення лексеми cultura в 

даному контексті стосується стилю, про що свідчить заголовок до його праці: 

Надмірність іспанського стилю й історичні труднощі його розуміння. 
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Наслідком поклоніння стилю стала його критика, і у XVIII столітті 

прикладалось чимало зусиль, щоб знищити зневажливе значення слів culto і 

cultura, якого вони набули в епоху Бароко. 

Непряме значення лексеми cultura як cultivo del espíritu з’являється в 

широких академічних колах у добу Просвітництва (XVIII століття), набуваючи 

широкого розповсюдження. Темін agricultura в Іспанії набуває нового 

негативного відтінку значення:  …відсутність торгівлі й культури і, врешті-

решт, повний занепад Іспанії (1742) [490, с. 149]. 

Завдяки асоціативним зв’язкам концепту лексема продуктивно 

еволюціонує. Перший академічний словник [465] у 1729 року дає наступні 

визначення лексеми cultura:  

- обробка землі або сутність діяльності селянина чи садівника (Напр.: 

Procurando extender esta cultúra y grangería a las otras partes y Provincias, donde 

fuere possible [523]). 

- метафорично плекання чого-небудь, зусилля для покращення чого-

небудь: зокрема, освіта для молодої людини, щоб вона могла скористатися нею 

задля досягнення успіху (Напр.: Al passo que se ofrecieron ocasiones de conocer 

su espíritu, y lo mucho que del se podía esperar, quando le huviesse perficionado la 

cultúra [PALOM. Mus. Pict. lib. 4. cap. 2. §. 3]). 

- синонім слова сulto в значенні вшанування, почесті (Напр.: El 

Emperador Trajano temía yá más el número de los Christianos, que no el haverse 

ellos apartado de la Religión y falsa cultúra y sacrificios, que a los ídolos se solían 

hacer [ILLESC. Hist. Pontif. lib. 1. cap. 7.]). 

Словник Хуана Франсіско Айала Манріке, що вийшов у 1729 році «Скарб 

кастильської мови» розширює значення та уточнює етимологію багатьох 

лексем, зокрема слова culto – el que habla con elegancia y usa las voces propias de 

los noticiosos... e valentas frases al quienes habla Quevedo; cultura – aquella 

elegancia; cultiparlar – hablar culto, vos focosa que uso Quevedo en la canción 4..., 

al fin (1729) [429, с. 379]. 
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Специфічні значення загального терміну cultura, що існували в мовній 

картині світу Іспанії XVIII століття, зустрічаємо в тогочасній літературі. Так, 

Фейху в 1736 році пише, що дон Франсіско Хав’єр де Гойєнече за кордоном 

отримав «toda la cultura de que era capa su grande espíritu» (1726) [491, с. 10]. 

Грегоріо Майянс у 1747 році говорить про розвиток наук, користуючись 

терміном cultura del ánimo (1747) [537, с. 6].  

Слово cultura набуває також значення urbanidad (цивілізованість), cortesía 

(ввічливість), refinamiento de costumbres (вишуканість манер): 

Напр.: …la estimación de cultura del dueño (1680) [506, с. 12]. 

Стосовно зовнішнього вигляду термін cultura розуміється як arreglo y 

cuidado exterior (піклування про зовнішній вигляд). 

Напр.: La cultura no es reclamo del galanteo (1727) [593, с. 88]. 

Тож, вторинний прототип іспанського концепту CULTURA перетворює 

його із «cultura agri (землеробство)» на «cultura mentis (культивування розуму)», 

звертаючись до розумових здібностей людини. Також, у XVIII столітті 

зароджується  протиставлення «cultura ↔ naturaleza» (цивілізація ↔ 

природність), де культурі суспільства суперечить espíritu natural. 

Концепт, що репрезентується лексемою сultura (= civilización), включає в 

себе цілий комплекс понять: знання, віру, мистецтво, мораль, право, звичаї та 

будь-які інші здібності й звички, набуті людиною як представником певного 

суспільства. Таким чином, культура, на відміну від вродженого, репрезентує 

комплекс рис, набутих людиною в процесі її соціалізації. Хоча часто людина 

може сплутати засвоєну нею соціальну спадщину та традиції певного 

суспільства із вродженими характеристиками. Щоб цього не сталося, варто 

чітко усвідомлювати, що набутим є абстрактне мислення, яке базується на 

нечуттєвих значеннях. 

Просвітництво використовує термін  cultura для доказу того, що людина є 

єдиною розумною істотою, здатною накопичувати знання завдяки своїй силі 

волі та інтелекту. 
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Отже, зміна світогляду наприкінці XVII століття спричиняє розвиток 

вторинного прототипу концептуального ядра на основі асоціативних зв’язків, 

що існують між концептами: культивування землі, перетворившись на 

культивування знань, еволюціонує в укріплення духу. У мовній картині світу 

така зміна відбулася завдяки метафоричному значенню лексеми cultura. Подібні 

зміни відбулися також у французькій та англійській мовах.  

В іспанській мові спочатку лексема cultura супроводжувалася 

означенням: de las artes, de las letras, de las ciencias. У більшості випадків 

семантичне наповнення слова визначалося поняттям cultivo (культивування), а 

означення зумовлювало його метафоричне значення: землеробство, розвиток 

науки [536, с. 329], [490, с. 220], творчість [491, с. 132], [536, с. 361], розвиток 

мистецтв. 

Коли йшлося про стиль, теж використовувалося слово cultura. Наприклад, 

Фейхоо докоряє Гонгорі в марності залучення стилю (de cultura [490, с. 57]), 

тоді як Торрес шкодує, що в ліриці втрачено елегантний стиль (elegante cultura 

(1728) [585, с. 82]) і краса висловлювань Гонгори. 

Х. Ісла (1757) [510] та Г. Майарс (1747) [536] використовують термін 

cultura у значенні вихваляння або надмірність. 

Напр.: …por no reírme en función tan seria i lastimosa de esas i semejantes 

culturas, huve de morderme los labios (1742) [490, с. 43]. 

Яскравим прикладом використання cultura у значенні estilo знаходимо в 

творі М. Гандари, який захоплюючись літературним та інтелектуальним 

прогресом у Франції, вважає своїх співвітчизників здатними створювати не 

менш вишукані твори (capaces de cultura (1759) [497, с. 177]). 

Ще одним вектором розвитку концепту CULTURA у добу Просвітництва є 

значення, синонімічне значенню слова civilización, яке вперше з’явилося у 

французькій мові в XVIII столітті та означало збереження звичаїв. 

У Франції слова cultura і civilización були абсолютними синонімами, хоча 

перевага надавалася використанню останнього слова завдяки його модерніській 

конотації. Наприкінці XVIII століття cultura позначає спосіб існування народу, 
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що відрізняє його від інших європейських народів (див. праці німецького 

дослідника Іо. Г. Гердера, який вважав, що смаки залежать від культури / 

суспільства, у якому живе індивід,а також праці Уі. Реймонда [379, с. 79]). 

Концепт СIVILIZACIÓN пов’язувався зі значенням progreso, 

детермінуючи людство, яке подолало невігластво та піднесло свої звичаї та 

соціальні зв’язки на високий рівень. Концепт СIVILIZACIÓN, на відміну від 

концепту CULTURA, у європейських країнах (зокрема, у Франції, Німеччині) 

мав діахронну конотацію, вважаючись безкінечним процесом, і 

протиставляючись давньому минулому людства. Концепт CULTURA вирізнявся 

ж синхронним забарвленням, позначаючи найновіші досягнення теперішнього 

часу. Для Німеччини, наприклад, це були нові буржуазні цінності [300, с. 13]. 

На початку XIX століття концепт CULTURA детермінував відмінності між 

соціальними прошарками населення та визначав єдність і силу німецької нації. 

У французькій та німецькій мовах лексеми cultura і civilizacion на початку XIX 

століття майже не відрізнялися за змістом. 

У іспанській мовній картині світу словосполучення сultura civil з’явилося 

дещо пізніше завдяки Гутйєрресу де лос Ріос (1680) [506, с. 9]. Сучасного 

значення воно набуло завдяки використанню в творах Фейхоо, який кілька разів 

використовував його зі значенням civilización (сукупність основних 

інтелектуальних і матеріальних цінностей, які надбали розвинені народи 

протягом свого історичного розвитку). Таким чином, вторинний прототип 

концепту, що утворився завдяки асоціативним зв’язкам концептосфери, 

еволюціонував, визначивши культуру як наявність цивілізації або її відсутність. 

Напр.: Yo no niego mucha desigualdad entre varias Naciones, por la cultura 

de unas y la falta de cultura de otras (1726) [491, с. 108]. 

Los Pueblos Barbaros y Salvages son igualemente felices que los Pueblos que 

tienen Política y Cultura (1742) [490, с. 279].  

Також в середині XVIII століття в іспанських текстах знову з’являється 

метафора, утворена зі слова cultivo стосовно осіб та націй шляхом його 

використання у формі дієприкметника або прикметника: 
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…hoy que está el mundo más cultivado (1757) [510, с. 313]; 

…gentes cultivadas (1757) [510, с. 313]. 

Як бачимо з прикладів, означення до лексеми cultura зникає повністю, що 

свідчить про панування в іспанському світогляді XVIII-XIX століть вторинного 

прототипу концепту. 

Саме цим значенням характеризується використання слова cultura у 

ХХ столітті, відображаючи здатність людини осмислювати власне існування і 

своє місце в цьому світі (capacidad de reflexionar sobre sí mismo (1982) [462]); 

людяність (humanidad (1982) [462]); здатність до раціонального й критичного 

мислення (capacidad de ser crítico y racional (1982) [462]); спроможність робити 

вибір, керуючись системою цінностей (optar discerniendo los valores (1982) 

[462]). 

 Дослідження частотності використання лексеми cultura в Іспанії за 

даними CORDE (Corpus Diacrónico del Español) дає наступні результати: 

- XVI століття: 55 випадків вживання у 23 документах; у другій половині 

XVI століття спостерігається тенденція до збільшення кількості використання 

досліджуваної лексеми (напр.: 1535 р. –  4,76%, 1573 р. – 9,52%, 1600 р. – 

28,57%. Найчастіше лексема використовується в науковій прозі (28,18%), 

історичній літературі (18,18%), ліриці (16,36%), релігійних текстах (12,72%). 

Тоді як відсоток використання досліджуваної лексеми в юридичній (7,27%), 

художній (3,63%) та дидактичній (3,63%) літературі досить низький. 

Найчастіше терміном cultura послуговуються такі автори, як Луїз Вальє де ла 

Серда, Фрей Бартоломе де лас Касас, Фрей Луїз де Леон. 

- XVII століття: 131 випадок вживання у 54 документах; більшість 

випадків використання даної лексеми припадає на середину XVII століття 

(напр.: 1626 р. –  5,10%, 1646 р. – 13%, 1663 р. – 5%). Найчастіше лексема 

використовується в дидактичній прозі (25,19%), науковій (20.61%) та художній 

(13,74) літературі, ліриці (13.74%) та історичних текстах (12,21%). Тоді як 

відсоток використання досліджуваної лексеми в юридичній (6,87%) та 

релігійній (2,29%) літературі, а також у драматургії (1,52%) досить низький. 
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Проте, лексема починає використовуватися в суспільно-політичних текстах 

(0,76%). Найчастіше терміном cultura послуговуються такі автори, як Хуан де 

Солорсано і Перейра, Христофор Суарес де Фігероа, Косме Гомес де Техада, 

Балтазар Грасіан, Хуан де Роблес, Педро Фернандес Наваррете. 

- XVIII століття: 350 випадків вживання у 89 документах; у другій 

половині XVIII століття кількість використання досліджуваної лексеми 

збільшується (напр.: 1748 р. – 8,65%, 1772 р. – 11,05%, 1793 р. – 13,95%). 

Найчастіше лексема використовується в історичній прозі (24,53%), дидактичній 

літературі (17,12%), наукова література (17,12%). Найчастіше терміном cultura 

послуговуються такі автори, як Хосе Кадалсо (Захист іспанської нації від 

песького статуту LXXVI), Беніто Херонімо Фейхоо (Захопливі й 

інтелектуальні листи. Універсальний критичний театр I), Леандро Фернандес 

де Моратін (Подорож до Італії, Переклад Гамлета, Нова комедія, Розгром 

педантів, Поетична лекція, Збірка поезій), Хосе Франсіско де Ісла (Історія 

відомого проповідника Фрея Герундіо де Кампасаса або Опис маски або 

моджиганга), Гаспар Мелчор де Ховельянос (Доповідь Мадридської 

економічної спілки королю або Спогад про впровадження поліцейської охорони 

спектаклів), Ігнасіо де Лусан (Поетика або Правила поезії та її загальні 

принципи), Хуан Мелендес Вальдес (Судові виступи), Педро Родрігес де 

Кампоманес (Нарис з іспанської економічної політики або Лист до Франсіско 

Кровінкеля), Бернардо де Ульоа (Відновлення іспанської торгівлі та 

виробництва), Дієго де Террес Вільароель (Сприйняття та читання Торресом 

творів дона Франсіско Кеведо), Антоніо де Ульоа (Американські записки) та 

інші. 

- XIX століття: 1101 випадок вживання у 263 документах; більшість 

випадків використання даної лексеми припадає на кінець століття (напр.: 1880р. 

–  21,23%, 1876 р. – 11%, 1896 р. – 5,24%). Найчастіше лексема 

використовується в історичній (37,91%) та дидактичній (14,47%) прозі. На 

третє місце за частотністю використання лексеми виходять суспільно-політичні 

тексти (13,30%). Найменше лексема використовується в ліриці (0,99%), 
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художній (0,99%) та релігійній (0,72%) прозі. Терміном cultura послуговуються 

такі автори, як Мігель де Унамуно, Консепсйон Ареналь, Вентура де Пенья і 

Валье, Леонардо Августо де Куето, Беніто Перес Гальдос, Хосе Марія де 

Переда, Хуан Валера, Вісенте Бласко Ібаньєс та інші. 

- XX століття: 3608 випадків вживання у 440 документах. Найчастіше 

лексема використовується в дидактичній (28,88%), науковій (28,63%) та 

історичній (14,32%) прозі. Релігійна (7,47%), художня (6,80%) та суспільно-

політична (5,52%) література займають проміжне місце. Найменше лексема 

використовується в ліриці (0,33%). Її використання фіксується в засобах 

масової комунікації (2,41%). Терміном cultura послуговуються такі автори, як 

Хесус Фуейо Альварес, Луїз Легас і Лакамбра, Карлос Гарсія Ов’єдо, Рікардо 

Леон, Лоренсо Вільялонга та інші. 

Поле інтерпретації досліджуваного концепту в писемних творів дає 

можливість глибше проникнути в мовну картину світу іспанського народу 

минулих століть, а отже, з’ясувати особливості тогочасної свідомості та 

світосприйняття. І хоча більшість випадків використання лексеми-

репрезентанта свідчать про еволюційні процеси універсального концепту, у 

мовній картині світу іспанців віддзеркалюються його специфічні національні 

особливості, які свідчать про самобутність розвитку концептосфери цього 

народу.  

Так, наприклад, у творі Леонардо Фернандес де Моратіна лексема cultura 

використовується в досить незвичайному значенні. Cultura – це вміння робити 

щось, спеціалізація у певній справі; те, що змушує отримувати відмінний 

результат у виробництві вина. Номінація концепту CULTURA у тексті цього 

автора дозволяє відчути, що те, про що йдеться, має певні риси, які змушують 

описані землі бути прекрасними, навіть якщо йдеться про повсякденні й 

звичайні характеристики, властиві природі цього краю. Автор звертається до 

концепту CULTURA без прямого посилання на самі землі чи на цих людей, які з 

кожним роком стають все вмілішими у вирощуванні рослин і у виробництві 

продукту, вартого уваги. Йдеться не про культуру народу, і не про надбання, 
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які роблять людину відомою. Значення, що актуалізується автором, – el 

conocimiento, la habilidad (знання, вміння). Йдеться про землі, на яких 

вирощували багато дерев та виноградників, з ягід яких виготовляли смачне 

вино. Тобто, на даній території люди спеціалізувалися на цьому, і отримати 

кращу якість вина було майже неможливо, оскільки знання людей, які саджали 

і вирощували ці насадження – це і є феномен, номінований автором лексемою 

cultura (1825) [547, с. 32].  

Отже, без універсального концепту КУЛЬТУРА є неможливим 

формування концептосфери жодного народу, оскільки саме його специфіка у 

свідомості визначає розвиток як самого концепту в межах певного суспільства, 

так і національної специфіки інших лінгвокультурних концептів. 

 

 

4.1.2. Суспільно-історичний концепт SOLIDARIDAD: від офіційної 

доктрини до принципу  екзістенційно-комунікативної взаємодії 

Універсальний концепт SOLIDARIDAD існує в багатьох конептосфера. 

Його дослідженню присвячена певна кількість праць, зокрема робота 

І. М. Перес Родрігес де Вера [376], що виконана на матеріалі іспанської мови. 

Проте, роботі бракує вивчення специфіки даного концепту, набутої ним в 

процесі історичного розвитку іспанської національної концептосфери, якої 

набуває будь-який концепт, потрапляючи в фокус національної свідомості [34, 

с. 17], [41, с. 7]. 

Іменник-вербалізатор досліджуваного концепту solidaridad згідно 

сучасного його тлумачення словниками іспанської мови має значення 

прихильність до справ інших людей, пов’язана із обставинами, завдяки якому 

з’явилося більш пізнє значення правовий спосіб, а згодом чітке зобов’язання 

[477]. 

Номінативне поле концепту SOLIDARIDAD у мовній картині світу Іспанії 

представлено такими мовними одиницями: caridad, misericordia, compasión, 

piedad, filantropía, humanitarismo, beneficencia, cooperación, solidaridad 
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sociológica, solidarismo político, Solidaridad Catalana, Solidaridad 

Obrera,Solidaridad de Obreros Vascos, fraternidad, combinación de esfuerzos 

humanos, respetar, garantizar un desarrollo económico estable, garantizar un nivel 

alto de vida, asistencia, ayuda, establecimiento de relaciones contractuales, 

establecer la igualdad, relaciones dentro de la sociedad,  modo de conducta social, 

comunicación cotidiana. 

Вербалізатор досліджуваного концепту за свого попередника має лексему 

solidario, яка походить від слова sólido (міцний / твердий / надійний / 

непорушний). Це значення сформовано двома асоціативними полями, перше з 

яких завдячує своєму етимологічному архетипу in solidum (той, що міцно 

поєднує), пов’язаному зі сферою будівництва, а друге, що є наступником 

першого, – асоціюється з міцністю даного слова, тобто з договірними 

відносинами.    

У Франції XVI століття термін solidaridad та похідну від нього лексему 

solidariamente уже використовували як юридичні терміни. Натомість у Іспанії 

на позначення тих чеснот віруючої людини, які пізніше почнуть номінувати 

лексемою solidaridad і які позначають небайдужість до проблем інших людей, 

співучасть у їхньому вирішенні, використовували слова compasión (співчуття), 

caridad, piedad (милосердя). 

Напр.: Síguese deberse ejercer la piedad con viejos, tullidos, ciegos, enfermos, 

y, sobre todo, con niños, incapaces para ganar lo que han de comer  (1653) [453]. 

En este camino que hizo para Alba, vió esta declarante que la Santa Madre 

padeció mucho, y que llevaba ya tan quebrantado el cuerpo del cansancio de los 

caminos y de la gravedad de las enfermedades que padecía, que causaba 

grandísima compasión (1675) [560]. 

У мовній картині світу ХVIII століття фіксується лише використання 

іменника та прикметника sólido в значенні міцна конструкція та міцно збитий / 

міцний. Проте, в цьому значенні вже закладено принцип стосунків – міцність, 

взаємодія, взаємопідтримка, хоча ядерною категорією первинного прототипу 

концепту є предмет, а не людина (категорія вторинного прототипу).  
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La pieza es otro sólido de 10 varas de largo y 15 pulgadas de grueso, 

labrado del mismo modo que la alfajía (1775) [495, c. 43]. 

Según lo sólido y firme de un torreón que todavía se conserva, y el buen 

terreno que guardaban, no merecieron tan fatal destino (1775) [495, c. 64].  

На межі XVIII–XIX століть лексеми filantropía, beneficencia,  

humanitarismo відображали ті засади соціального устрою життя суспільства, які 

перетворилися на ядерні категорії вторинного прототипу концепту 

SOLIDARIDAD, який набув антропологічного характеру, пов’язаного з ідейно-

ціннісними орієнтаціями іспанської нації. Тобто можливо стверджувати, що 

актуалізація досліджуваного концепту в мовній картині світу відбувалася за 

допомогою цих мовних одиниць. 

Напр.: imagen de filantropía (1811) [417]; humanitarismo que tienen de 

humanos (1857) [588]. 

Концепт SOLIDARIDAD, що характеризувався політичною та 

історичною цінністю універсального характеру, з’являється в мовній картині 

світу Іспанії лише в XІX столітті. Він використовується в юридичних текстах, 

історичній та науковій літературі зі значенням єдність, одностайність, 

домовленість. 

Напр.: Si existe solidaridad jurídica entre todos los demandados, no es 

incongruente la sentencia que los absuelve á todos aunque algunos se hubieran 

allanado á la demanda (1809) [540, c. 122]. – У прикладі актуалізується категорія 

домовленість з ознакою юридична. 

La organizacion que tiene al presente la enseñanza, estableciendo entre 

todos una solidaridad que antes no habia, hace que la enseñanza universitaria deba 

ser hoy considerada apreciándola en su conjunto (1809) [540, c. 216]. – У прикладі 

актуалізується категорія одностайність. 

Rasgo característico de todos estos pueblos era la tendencia al aislamiento y 

la carencia absoluta del sentimiento de solidaridad é interés común (1809) [540, c. 

216]. – У прикладі актуалізується категорія єдність, відображаючи ідею про 
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спосіб досягнення народного добробуту та покращення суспільного життя [376, 

c. 215]. 

Поява усталеного вислову solidaridad sociológica завдячує теорії про 

можливість співіснування різних релігійних угрупувань в межах одного 

соціуму, висунутій Е. Дюркгеймом [63, c. 47]. Ця когнітивна ознака концепту 

актуалізується в мовні картині світу Іспанії лексемами  cooperación (взаємодія, 

партнерство), tolerancia (терпимість). Іншою концептуальною ознакою 

досліджуваного концепту є política, що відзначається прагненням до змін 

соціального ладу, економічного зростання, прагматичністю [31, c. 56]. 

Напр.: Nuestra salvación económica está en la solidaridad, porque dentro de 

España se pueden formar con holgura los centros consumidores exigidos por las 

industrias que en la actualidad tenemos (1849) [551, c. 121]. 

У «Загальному етимологічному словнику іспанської мови» (1882) 

Р. Барсіа [432, c. 375] значення лексем solidario/a, solidaridad / solidariedad, 

solidariamente пов’язується із юриспруденцією: repartir las tierras solidariamente 

(1898) [409]; ser responsable solidariamente (1861) [408]. 

Політична ситуація в Іспанії у першій половина ХХ століття, пов’язана із 

закритістю країни, політичним режимом диктатури, економічною автаркією, 

призводить до модифікації ядерного прототипу концепту SOLIDARIDAD, 

центральне місце в якому посідають запозичені з інших концептів категорії 

уособленість, закритість. У мовній картині світу з’являється значна кількість 

найменувань різних соціальних рухів, що об’єднуються з метою висловлення 

протесту проти державного устрою: Solidaridad Obrera, Solidaridad Catalana. 

Формування робітничого складу сприяє входженню до ядра концепту категорії 

fraternidad, здатної асоціюватися з тісними зв’язками в межах відповідної 

групи. 

Напр.: Y en este sentido, la belleza, cualquiera que sea el orden en que se 

manifieste es altamente educadora porque inclina las almas a la fraternidad humana 

(1957) [445, c. 64]. 
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Перехід Іспанії до демократичного ладу сприяє розширенню асоціативної 

мережі концепту, що пов’язує його з більшістю сфер життєдіяльності іспанців, 

зокрема з тими, які найбільше потребують узгодження громадських інтересів – 

політичною, релігійною, правовою. До концептуальних ознак концепту, 

пов’язаних із політичною сферою, належать: повага, розвиток, демократія, 

мир. Соціальні зрушення визначаються категоріями добробут, стабільність. 

Ознаки, пов’язані з економічною сферою, актуалізуються лексемами 

матеріальна допомога, позика. Релігійна сфера вносить такі характеристики, як 

місіонерська праця, притулок, допомога стражденним, підтримка знедолених і 

хворих.  

Концепт SOLIDARIDAD, що актуалізується в сфері торгово-промислових 

відносин, характеризується категорією contratación та визначає посередника як 

важливу ланку зв’язку між виробником і споживачем. Соціологічний аспект 

досліджуваного концепту визначає спосіб співіснування індивіда з іншими, 

подібними до нього істотами в межах суспільства з певними характеристиками: 

el hombre es unido a otros miembros de la sociedad, debe cooprarse con ellos. 

Права людини, які отримали іспанці після встановлення демократії, 

збагатили концептуальне поле досліджуваного концепту категорією libertad, що 

також відображає одну і ключових політичних цінностей сучасної іспанської 

нації, якої вона була позбавлена більшість періоду свого існування.  

У межах процесів глобалізації суспільства, концепт SOLIDARIDAD 

відображає прагнення нації до інтеграційних процесів, прикладом чого стало 

входження Іспанії до Європейського Союзу та підписання різноманітних 

міжнародних договорів. Проте, антиномність іспанського світогляду змушує 

іспанців також інтегруватися в межах своїх етнічних угрупувань, що 

актуалізується категорією diversidad, наприклад, стосовно автономної 

незалежності та проблемного «каталонського питання». Таким чином, концепт 

відображає антиному конвергенція – дивергенція, що полягає в суперечності 

між національною гордістю та прагненням етнічної автентичності. У мовній 

картині світу дану концептуальну ознаку вербалізують висловлювання на 
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зразок país unido y diverso, igualdad, respeto, sentirse español de formas distintas, 

los mismos valores [542].  

Важливою специфічною рисою національномаркованого концепту 

SOLIDARIDAD є його генерованість людиною, що визначається просторовим 

пошуком засобів покращення людського життя (horizontalismo) та 

континуумним пошуком його сутності, пов’язаного з релігійними уявленнями 

(verticalismo) [376, c. 217]. 

Лексема valor, яка часто з’являється в лінгвістичному контексті  

вербалізації концепту SOLIDARIDAD, свідчить про розширення в національній 

концептосфері його ціннісної складової. Проте, найбільш яскравою рисою 

генези досліджуваного концепту є повсякденно-побутова поведінка іспанців, у 

якій концепт є нормою взаємин з оточуючими. Будучи індивідулістами за 

натурою, іспанці давно зрозуміли, що побудова добросусідських відносин є 

нагальною необхідності їхнього добробуту й благополуччя, і настільки 

призвичаїлись  відчувати себе частиною суспільного устрою, що навіть їхнє 

постійне суперництво між собою не заважає жити в добросусідстві й сімейній 

злагоді. Цей рівень секулярного існування концепту  SOLIDARIDAD в 

іспанській національній концептуальній системі визначає його яскраву 

відмінність від універсальної ідейної доктрини сучасного світу, 

характеризуючи іспанців фразою ser solidario [520]. Іспанська повсякденно-

побутова солідарність кидається в вічі будь-якому іноземцю, який відвідує цю 

країну, проявляючись у різноманітних виявах взаємодопомоги (пожертвування, 

інвестиції, збір продуктів харчування чи одягу для нужденних, влаштування 

благодійних вечірок тощо). 

Отже, історичний розвиток іспанського національнодетермінованого 

концепту SOLIDARIDAD визначається його переходом зі сфери релігійного та 

державно-ідеологічного світогляду в сферу повсякденно-побутових відносин, 

де він набув по-істині специфічного народного духу Іспанії, національна 

концептосфера якої розвивається в напрямку відходу від релігійно-
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імперіалістичної гордовитості до встановлення міцних засад гармонійного 

розвитку людських стосунків. 

 

 

4.1.3. Розвиток морально-етичного концепту FE та домінантність 

його ціннісної складової в мовній картині світу 

Хоча домінантними категоріями прототипного ядра іспанського 

національномаркованого концепту FE більший відрізок історичного часу, 

протягом якого існує іспанська нація, були католицтво, милість Божа, 

безсмертя душі, відданість релігії,  у національній концептосфері існує й інше 

його усвідомленні, що з’явилося і розвивалося в результаті переходу 

досліджуваного концепту із сакральної в секулярну сферу народної свідомості. 

Інтерпретовані народною свідомістю інваріанти відображають такі 

національнодетерміновані поняттєві та аксіологічні характеристики концепту, 

як estabilidad, poder (оскільки релігійна доктрина сприяла створенню міцної 

держави), amor, vocación, inspiración (втілюють життєлюбство та відданість 

справі), promesa (що свідчить про віру в порядність людини, довірливі 

стосунки), persuasión, lealtad, devoción (втілюють принциповість та 

непохитність, тобто силу людського духу). 

Про важливість того чи іншого концепту в народній концептосфері 

свідчить частотність його актуалізації та широкий спектр оцінних значень.  

Номінативне поле концепту FE, репрезентоване мовними одиницями різних 

рівнів, характеризується своєю щільністю. Найбільш поширеними лексемами, 

які вербалізують концепт та його когнітивні ознаки, є іменники dogma, 

ideología, creencia, piedad, esperanza, credo, fidelidad, ideario, confianza, 

certidumbre, convicción, credulidad, crédito, convencimiento; прикметники 

creyente, fiel; дієслова creer, fiar, confiar; фразеологічні одиниці a fe, dar fe, de 

buena / mala fe,  сталі вислови símbolo de la fe, posesión de buena fe, creer en Dios, 

Señor Mío тощо. Лексема-номінант концепту часто вербалізується в сучасній 

іспанській мові (у 4 941 документі це слово використовується 9 930 разів, тобто 
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45 слів на кожний мільйон слів). Діахронний корпус іспанської мови CORDE 

дає наступну статистику: лексема fe у ХХ столітті в  620 документах 

зустрічається 7348 разів. Найчастіше лексема зустрічається на початку ХХ 

століття, тоді як найменша частотність її використання припадає на середину 

століття.  

Існує значна кількість концептів базового рівня людської свідомості, що 

відображають ментальну одиницю на рівні перцептивно-емоційного 

сприйняття. До них належать ментальні образи християнських реліквій (cristo, 

Biblia), молитви, що наближають людину до Бога, монахи та інші церковні 

служителі, святі місця, призначені для паломництва, символічне втілення 

образів (Cristo, ángel, Santa Virgen, diablo, iglesia). Свята Діва в іспанській мовні 

картині світу  має значну кількість різноманітних мовних репрезентацій (madre 

de Jesús, querida Señora, Señora de la Esperanza,), що свідчить про потребу 

людей у вираженні своєї віри. Предикативні одиниці, що репрезентують 

волевиявлення, мовлення, інтелектуальну діяльність, рухи, відображають 

концепт FE в мовній картині світу. 

Так, ангелів, що уособлюють добро, репрезентовано словосполученнями 

espíritu santo, espíritu con alas. Словосполучення conducta mala, influencia 

perniciosa,  apariencia horrorosa, espíritu maligno вербалізують образ диявола, з 

яким асоціюються уявлення про зло.  

Концепт FE тісно пов'язаний асоціативними зв’язками з морально-

етичним концептами BIEN i MAL, поняттєва складова яких містить категорії  

vida, amor, espreranza та temor, falsedad, daño, violencia, muerte, відповідно. 

Емоційні стани натхнення, закоханості та дратівливості, гніву також здатні 

актуалізувати досліджуваний концепт завдяки образно-метафоричним зв’язкам 

[190, с. 359]. 

Ціннісний компонент концепту FE характеризується широким полем 

оцінності: як позитивної, так і негативної. Як відомо, на рівні синхронії, де 

переважає комунікативна репрезентація концепту, мовні одиниці значно 

частіше здатні отримувати негативну конотацію та передавати іронію, 
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відображаючи ситуативний контекст. Тоді як на рівні діахронії збережено ті 

оцінні значення, що є найбільш поширеними в суспільному середовищі [229, 

с. 35]. 

Використання оцінних епітетів та контекстуальний аналіз свідчать, що  

іспанському суспільству властиве переважно позитивне сприйняття концепту 

FE, тобто його ціннісна складова в більшості історичних епох вербалізується 

лексемами з позитивною конотацією (verdadera, santa, buena, nuestra). 

Напр.: Te suplicamos, Señor, confirmes en nuestras almas los sacramentos de 

la verdadera fe (1958) [533, c. 143]. 

Проте, деяким епохам властиве й негативне ставлення до певних проявів 

віри. Так, жах іспанської інквізиції спровокував негативне ставлення до 

релігійного інваріанту концепту в частини народу, зокрема тих, хто не 

підтримував владу, або вигнання чи знищення кого могло сприяти досягненню 

певної мети королівської або провладної верхівки. У XVIII–XIX столітті 

асоціації з релігійною вірою, дещо втративши свої ядерні позиції, поступилися 

місцем категоріям ilusión, confianza, convicción, що відображено також 

наповненням ціннісної складової концепту негативними конотаціями: mala fe, 

poca fe, la pureza de la fe, contra la fe. Зневірою відзначено також епохи 

занепаду держави, економічних криз, військової диктатури. 

Напр.: Nuestro concepto de la grandeza continúa siendo material y 

cuantitativo, y quienquiera que trabaje por desarraigar y destruir las aspiraciones 

fantásticas de nuestra nación es mirado como hombre de poca fe (1757) [511, 

с. 352]. 

Зміна набору ядерних категорій прототипного ядра концепту FE 

протягом XVI–XX століть свідчить про активні мисленнєві процеси в межах 

національної свідомості, що сприяють розробці його інтерпретаційного поля. 

У словнику С. Коваррубіаса (1611 р.) наводяться такі значення лексеми fe, 

яка походить від латинської лексеми fides: promesa (Yo doy mi fe y mi palabra); 

fidelidad (Yo tengo fe con fulano, que vale…); credulidad (doy fe a lo que fulano me 

dixo); testimonio auténtico (como la fe que da el escrivano); conciencia (fulano está 
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en buena fe creyendo ser bueno lo que haze, o en mala fe, persuadido a que es malo); 

esperanza o creencia (en fe de que tendriades por bien, hize esto en vuestro nombre); 

fe de vida – testimonio de que uno está vivo; diligencia ordinaria para cobrar la 

pensión de curso (1611) [461]. 

Значення conciencia (усвідомлення), esperanza (сподівання) та diligencia 

(старання), які знаходимо в словнику початку XVII століття, не є властивими 

досліджуваному концепту в мовній картині світу ХХ століття. Вказані вектори 

розвитку концептуального ядра зійшли нанівець, поступившись місцем іншим 

концептам, які замістили їх у свідомості. Таке заміщення можна пояснити 

постійним рухом концептосфери, який і приводить до змін в системі. 

Сучасне трактування лексеми fe свідчить про центральне місце категорій 

релігійна чеснота, переконання, довіра, відданість, клятва, надія. 

Порівняльний аналіз словникових дефініцій різних історичних періодів 

свідчить про застарівання або вихід із вжитку деяких мовних форм та значень, 

що були засобами актуалізації досліджуваного концепту. Наприклад, значення 

mostrar, señalar, властиве лексемі fe у добу Відродження та в XVIII-XIX 

столітті повністю вийшло із вжитку. Те ж саме сталося і з фразеологізмом mía 

fe, що слугував для переконання. Про звуження сфери релігійної свідомості в 

національній концептосфері Іспанії свідчить низька частотність використання 

фразеологізмів a fe, en fe, які раніше були дуже поширеними засобами 

переконання. 

Значення certificación, seguridad у XVI–XVII столітті знаходяться в 

периферійній зоні концепту, проте посідають центральне місце в сьогоденні. 

Релігійна віра наприкінці ХХ століття отримує якісно нове трактування, 

перетворившись на обрах доброчинної організації та милосердних вчинків. Віра 

також продовжує трактуватися народною свідомістю як людська надія. До речі, 

значення esperanza фігурує в словнику С. Коваррубіаса (1611 р.), а потім зникає 

із тлумачних словників. Проте, з’являється знову в ХХ столітті в текстах з 

релігійною тематикою, з якою не пов’язувалося раніше. 
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Як засвідчив аналіз мовного матеріалу, концепт FE найчастіше 

актуалізувався в XVI і XVII столітті, а найрідше наприкінці XIX та в першій 

половині ХХ століття. Відсоткове співвідношення засобів актуалізації концепту 

свідчить про хвилеподібну динаміку розвитку ментальної одиниці, найбільш 

продуктивними періодами в розвитку якого стали XVI i XVIII вік. 

Отже, еволюція та національна специфіка концепту FE зумовлені як 

зміною феномену, який концептуалізується, так і внутрішньосистемною 

взаємодією складових національної концептосфери. Перехід концепту з одного 

типу свідомості суспільства до іншого розширює його аксіологічну складову та 

асоціативну мережу, що слугує виокремленню найбільш типових для певного 

історичного періоду поняттєвих категорій, набір яких формує прототипне ядро 

цієї ментальної сутності. Про національну специфіку концепту FE, що 

відображається в мовній картині світу, свідчить його інтерпретаційне поле, яке 

формується в результаті народного переосмислення та піддавання 

інтелектуальній рефлексії досліджуваної ментальної одиниці. 

 

 

4.1.4. Ідеалізоване та повсякденно-побутове сприйняття іспанського 

морально-етичного концепту HONOR 

Особливості іспанської національної свідомості яскраво відбиваються 

таким, здавалось би, універсальним концептом, як ЧЕСТЬ. Проте, саме цей 

концепт є чи не найбільш специфічним національномаркованим концептом 

іспанської концептосфери, у якому відображаються особливості національної 

свідомості та національного способу мислення. 

Іспанський концепт HONOR охоплює широке коло понять та номінується 

в мовній картині світу Іспанії лексемами honor і honra.  

Існування лексичних дублетів є яскравим свідченням розвитку не одного 

вторинного прототипу ядра концепту, а двох. За словами іспанського 

дослідника Амеріко Кастро,  у мові існують відмінності між ідеальним і 

об’єктивним поняттям «честі», а також функціонуванням цього поняття в 
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коловороті життя. Ідеальне поняття честі (honor) існує незалежно від 

людини, а об’єктивне поняття честі (honra), що належить людині, 

модифікується, залежно від її вчинків… Об’єктивне поняття честі (honra) – це 

життєва реалізація ідеального поняття честі (honor): Honra es la vivencia de 

honor [445, с. 58]). 

Лексеми honor і honra з’явилися в іспанській мові неодночасно. Лексема  

honor, що походить від латинського honor, ōris (арх. honōs)(1739) [465] (честь, 

повага, слава, почесна посада, звеличення, прикраса, краса), – з’явилося в 

іспанській мові в Х столітті (за деякими даними в ІХ столітті в «Емілліанських 

глосах»). Похідними від неї є лексеми honrar (до 1140 року латинське honorare, 

похідне від арх. honōs), honrado, honradez, honra [456, с. 324]. 

Відмінності почали з’являтися в Середньовіччі, відображаючись у 

семантиці лексичних дублетів. Згідно з дослідженням В. В. Долженкової до 

семантичного поля лексеми honor у ХІІІ-XV століттях входили такі тогочасні 

цінності, як feudo(замок), tierra (земля), тоді як  семантичне поле лексеми honra 

містить цінності salud (здоров’я), riqueza (багатство)[60, с. 13]. 

У XVI столітті починають формуватися відмінності між прототипами 

концепту, що відображено в словнику C. Коваррубіаса 1611 року, де ці лексеми 

вважаються абсолютними синонімами:  

HONRA responde al nombre latino honor, vale cortesía, reverencia, que se 

haze a la potestad, a la virtud; a veces se hace al dinero. Lo que arrastra honra, dixose 

por las ropas rogazantes que llegan al suelo, como las lobas de los Eclesiasticos y 

personas graves que solían traer faldas. La saya de las señoras tiene faldas, y en 

ciertas ocaciones las sueltan, y van arrastrando. Las capas de coro de los prebendados 

en yglesias catedrales: y finalmente los capuces de los enlutados. Honra y provecho 

no cabe en un saco, el hombre honrado no ha de ser interesal. Restitución de honra, 

cosa grave y dificultosa de hazer, remitolo a los señores sumistas y escritores de 

casos. Barba a barba, honra se cata, lo que el hombre pudiere negociar por su 

persona, no le de que encomedar a criado, ni procurador. 
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HONOR vale lo mіsmo que hоnra: huesped con sol a honor, el que llega tarde 

a la posada, ni halla cama, ni a comer: y si es de los primeros danle lo mejor. Dueñas 

de honor, señoras biudas principales, recogidas y entretenidas en los palacios de los 

reyes(1611) [461]. 

Проте аналіз тогочасних писемних текстів свідчить про відмінності 

досліджуваних прототипів. Початок Золотого віку в Іспанії характеризується 

появою значної кількості історичних та лицарських романів, а також 

лицарських трактатів, у яких актуалізуються такі характеристики концепту, як 

мужність, відданість, лицарська слава, отримання почестей за сміливі вчинки. 

Усі ці фрейми набувають вираження в лексемі honrа, що позначає моральну 

категорію, яка формується людиною, переживається нею і модифікується разом 

із розвитком її характеру. Вона змінюється залежно від особистісних 

характеристик людини та її вчинків. 

Напр.:  Е1 buen caballero debe buscar el verdadero premio у triunfo 

siguiendo la gentileza de la caballería у la honra militar (честь), que es ser virtuoso 

у obediente a las leyes, у de esta manera será adornado de mayor gloria у alto 

triunfo (Гідний лицар має шукати справжню винагороду і перемогу, згідно з 

принципами шляхетності та лицарства, що означає бути доброчесним та 

підкорятися законам. І так він увінчає себе великою славою і гучною 

перемогою) [512]. 

Clara generación de héroes, honra de la Casa de Austria (слава / гордість), 

tú recibes los dones (1548) [528]. 

Ця концепція розуміння лицарської честі підтримується і в 

шахрайських/пікарескних романах, які є яскравою характеристикою іспанської 

літератури доби Відродження. Так, наприклад, Ласаро із Тормеса, 

насміхаючись над цінностями суспільства і вважаючи, щo вони є лише 

номінальними, дає зрозуміти, що честь не обов’язково характеризує багатих і 

можновладних. Він міркує над тим, що його господар, дворянин, слугуючи 

ідеалам честі, не має грошей навіть на те, щоб купити собі поїсти. 
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Напр.:¡Oh, Señor, у cuantos de acuestos debeis Vos tener por el mundo 

derramados, que padescen por la negra que llaman honra... (О, Господи, і стільки 

ж їх таких розкидано по світу, що страждають від злої долі, яку називають 

честю) (1554) [420, с. 32]. 

У релігійній літературі honra набуває значення прославлять Бога і 

сприймається як практика, за якою стоїть найвища духовна цінність. 

Напр.: Este deseo de la honra de Dios ha de mover al buen hijo (бажання 

слави Божої має керувати гарним сином) (1550) [423]. 

Натомість людська слава є миттєвою і швидкоплинною, це динамічний 

екзистенціальний феномен. 

Напр.:¡Que mano tan superior puede ser sobre aquél de que sólo Dios es 

objeto! ¿La vida?, ésa no pesa. ¿La hacienda?, ésa no importa. ¿La honra?, ésa no 

estima (Що може керувати тим, хто прагне лише до Бога? Життя? Воно 

нічого не варте. Багатство? Це ніщо. Слава? Її не цінують) (1768) [558, c. 34]. 

Гуманізм епохи Відродження, яким характеризується середина Золотого 

віку в Іспанії  вносить значні корективи в еволюцію концептосфери іспанців, 

що відображається в розвитку семантичних полів, що корелює завдяки з 

асоціативним полем концепту. Принципи нового типу мислення розвиваються в 

безсмертних літературних творах, у яких зміни концептів відображаються в 

розвитку семантики лексичних одиниць. Мігель де Сервантес, наприклад, 

широко використовує лексему honra, формуючи в  своїх творах концепцію 

честі як морально-етичної категорії власної гідності та доброчесності, яка, з 

одного боку, еволюціонує мірою здійснення людиною певних вчинків, з іншого 

– мірою зростання її духовності та дотримання божих заповідей. Тож, 

концептуальний прототип honra містить в собі поняття dignidad propia 

(почуття власної гідності, самоповаги), що не обумовлюється соціальним 

станом людини, і є категорією, яка виражає духовні та моральні якості людини. 

Honra визнається однією із найважливіших цінностей іспанців …que la honra 

vale más que el oro (честь варта більше, ніж золото) (1615 р.) [449]. Вона є тим 
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принципом, який визначає поведінку та моральні якості людини (як жінки, так і 

чоловіка). 

Напр.: La honra es adorno del alma (честь – це окраса душі) [448, с. 213]. 

Sería muy possible que, descubriéndonos, yo arriesgasse mi honra y vos 

vuestra salud (1626) [450]. 

Яскраві особливості прототипного ядра концепту HONOR у XVI–XVII 

століттях втілені в драматичних творах, які стали інтеграційною частиною 

літератури Золотого віку. Яскраво актуалізується поняття лицарської честі – 

concepto caballeresco de honor, що, на відміну від honra, є незмінною морально-

етичною категорією.  

Напр.:¡Qué ha sucedido, qué tienes! – Harto tengo, tengo honor [441, с. 296]. 

Ця категорія властива переважно чоловікам шляхетного походження, яка 

містить у собі поняття гарної репутації, мужності, поваги, слави, часто здобутої 

предками.  

Honor no es una cualidad personal, nacida en quien lo posee, sino que brota 

de la fama о reputación que la persona tiene entre quienes la rodeaban (Честь – не  

особиста якість, отримана від народження. Вона здобувається славою і 

репутацією, яку людина завойовує серед оточуючих) [444, с. 287]. 

Одним із моральних принципів, за яким жило іспанське суспільство 

XVII століття, була скерованість до чесноти, яка номінувалася лексемою honor. 

За нею стояли такі поняття, як статус в суспільстві та влада, з якими 

пов’язувалися поняття riqueza (багатство) та honor (честь), що є платою 

суспільствa тим, хто ним керує та дотримується принципу limpieza de sangre 

(чистоти крові), отже, є старим католиком [530, с. 53]. Таким чином, честь, 

ставши атрибутом дворянства і привілеєм аристократії, перетворилася на 

соціальний інститут, що обумовлював поведінку шляхетної людини, що 

народжується з обов’язком перед суспільством підтримувати її, берегти та 

охороняти.  
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Окрім того,  honor у мовній картині світу Іспанії XVII століття містила в 

собі поняття estimación propia (власної гідності) та justicia (справедливості) [59, 

с. 110]. 

Концепція honor як незмінної морально-етичної категорії у творах 

відомого іспанського драматурга доби бароко Кальдерона де ла Барки є 

головним принципом, який регулює відносини в суспільстві. Цей «поет честі» 

надає концепту honor рис духовності, що пов’язано із трагічністю світогляду 

доби бароко, намаганням сховатися від земної реальності.  

Напр.: Еl honor es patrimonio del alma, у el alma só1o es de Dios (честь – це 

стан душі, а душа належить лише Богу) [441, с. 364].  

У творчості Кальдерона та його послідовників (Августін Морето (1618–

1669), Рохас Сорілья (1607–1648) та ін.) честь розуміється як категорія, що 

регулює не лише сімейні відносини, але є також основою державних і 

політичних стосунків (наприклад, драма «El príncipe constante»). Також це 

принцип і показник чесно прожитого життя, у якому людина змогла не 

заплямувати свою репутацією та зберегти гарну суспільну думку про себе. 

Для відомого іспанського дипломата, політика та поета XVII століття 

Дієго де Сааведра Фахардо (1584–1648), праці якого вирізняються великим 

патріотизмом та любов’ю до Батьківщини, honor є великою національною 

цінністю, обов’язок зберігати яку несе монарх та його піддані в особі 

іспанського дворянства.  

Напр.: Es el honor uno de los principales instrumentos de reinar..., firmeza de 

los imperios, ninguno se puede sustentar sin él… Ningún ciudadano cuenta por suyo 

el honor o beneficio que recibe la comunidad. La ofensa, sí, o la sospecha [572, 

с. 93]. – Лексема firmeza є епітетом, що виражає позитивне оцінне значення 

концепту HONOR. 

Тож, монархія в іспанському суспільстві – це панування честі як 

незмінної морально-етичної категорії, національної цінності, що починається з 

власної гідності й перетворюється на принцип існування усієї держави.  
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Світоглядні елементи доби бароко зафіксовано в академічному словнику 

іспанської мови (RAE) 1734 року, де головними семантичними значеннями 

лексеми honor є: 

- honra (почесть) con esplendor y publicidad. Quendo Nos ó el Principe no 

nos hallaremos en el exército, y vieren nuestras tropas los Infantes nuestros hijos, les 

harán los mismos honores que a Nos mismo si estuvieramos presente (Esquil. Rim. 

Son. F. 4). 

- reputación (репутація в суспільстві) y lustre (слава) de alguna familia, 

acción a otra cosa. Cuelgan en las paredes las caballeras de los que mataron en la 

guerra, y el número de estas aumenta el honor. (Argens. Malus. Lib.2 .p. 72). 

Y cuando nasenle el paterno techo  

El cielo le depare honra y provecho [442, с. 131]. 

- obsequio (знаки уваги), apláuso o celebridad (відомість, слава) de alguna 

cosa. En honor de qué suelta fe hace la de toros (Corr. Cint. P. 133). 

- significa también la honestidad (порядність) y recato en las mujeres. 

Libradme primo de las manos de mi mismo Hermáno: que sin duda con cautela 

intenta algo contra mi honor (Corr. Cint. P. 133). 

¿Ves con lo que me aseguras? 

Pues con eso mismo intentas 

Darme muerte; pues ya dices, 

Que no ha puesto por defensa 

De su honor más que unos vidrios, 

Que al primer golpe se quiebran [442, с. 190]. 

Salvad mi honra y viva siempre aquesta, que siendo tales vuestros intentos 

nobles, yo entonces gustaré de perder el nombre de cruel y desdeñosa porque vos le 

ganéis de honesto y virtuoso (1626) [450]. 

- se toma así mismo por dignidad (звання, титул, сан): como el honor de un 

empleo. 
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  Honra визначається як reverеncia, acatamiento y veneración que se hace a la 

virtud, autoridad o mayoría de alguna persona (глибока пошана, повага і 

поклоніння, зумовлене добропорядністю, владою або старшинством). 

Напр.: La honra no es otra cosa sino un ofrecimiento de reverencia, que se 

hace a alguno, en señal de gran alabanza y de virtud(honra – це не що інше, як 

шанобливе ставлення до кого-небудь в знак великої похвали і визнання його 

чеснот) (Toled. Prov.de Seneca. Prov. 8). 

No tada la honra está sujeta a leyes. La que no está sujeta á ella no es honra 

(1734) [465]. 

У XVIII–XIX століттях іспанська монархія переживає кризу. За даними 

Корпусу іспанської мови Марка Девіса, що містить понад 20000 іспанських 

текстів, у XVIII столітті значно знизилася частотність апелювання до концепту 

честі (573 випадки. Для порівняння: у XVII столітті – 2432 випадки), що 

свідчить про знецінення цієї морально-етичної категорії в іспанському 

суспільстві. У XIX ж столітті кількість апелювань різко зростає (1889 випадків), 

що в суспільно-політичному та духовному житті суспільства відображається 

початком виходу із затяжної та глибокої соціальної, моральної та політичної 

кризи, якій передував остаточний крах  Іспанської імперії після поразки в 

іспано-американській війні та втраті Куби, Пуерто-Ріко та Філіппінських 

островів.  

Ця епоха, що ознаменувалася творами відомих письменників і 

літераторів, які глибоко вболівали за минуле і майбутнє своєї Батьківщини, 

стала початком нового відродження, так званого «Срібного віку». Саме у цьому 

столітті яскраво засяяли генії митців «Покоління 98» (Асорін, Мігель де 

Унамуно, Піо Бароха, Вісенте Бласко Ібаньєс, Анхель Ганівет, Антонио 

Мачадо, Хасінто Бенавенте, Рамон Марія дель Вальє-Інклан, Раміро де Маесту, 

Габріель Міро, Рамон Менендес Підаль, Хуан Рамон Хіменес та ін.). 

Письменники та філософи глибоко аналізують причини невдач і занепаду 

могутньої держави, вбачаючи їх, перш за все, у втраті духовних цінностей, 

властивих монархам Золотого віку. Найголовнішою з них залишається 
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лицарська честь кальдеронівських драм, збереження якої вважалося головним 

обов’язком монарха, і яка була головним регулятором взаємин в іспанському 

суспільстві. Збереження честі сім’ї було основою загального блага суспільства, 

тому помста була єдиним можливим способом відстояти свою честь. Вона, 

таким чином, стала не лише особистою справою, але й справою захисту 

суспільних інтересів, що є дорожчими за власне життя. Отже, концепт HONOR 

відображає моральний принцип, він є рефлектором ідеалу. 

Мігель де Унамуно вбачає причини кризи в Іспанії саме у втраті 

принципу збереження честі не лише на рівні родинних відносин, а на рівні 

військових та політичних інтересів держави. Нагальним завданням стає 

відновлення духовних цінностей, зокрема принципу честі, за принципами 

якого мають жити громадяни, і, в першу чергу, монарх, оскільки збереження 

честі й добропорядності є його головним громадянським обов’язком.  

Напр.: El rey no es el Estado, sino el mejor alcalde; no quien crea nobleza y 

honra, sino quien las protege [587, с. 89].  

Світоглядні характеристики XVIII–XIX століть фіксуються в 

Енциклопедичному словнику іспанської мови Еліаса Зероло. Головною 

ядерною ознакою концепту HONOR залишаються концепція моральної чесноти 

людини, що змушує її гідно виконувати свій обов’язок стосовно інших та себе 

самої. 

Напр.: Honor es una cualidad moral (1895) [602].  

Віддаляються від ядра такі значення, як заслужена слава та гарна 

репутація, що завдячує чеснотам людини та її героїчним вчинкам.  

Напр.: Da más honor un real en el bolsillo que el llevar a la espada en la 

cintura (більше слави приносить реал в кишені, ніж шпага на боці) (1885) [443]. 

Стриманість та цнотливість жінок продовжує високо цінуватися в 

іспанському суспільстві, і вимоги про надання жінці освіти та розширення її 

соціальних і політичних прав сприймаються досить вороже значною частиною 

населення та деякими державними інститутами, зокрема церквою, оскільки 

передбачають зміну соціального статусу жінки, відмову від концепції жінки 
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лише як добропорядної матері, берегині домашнього вогнища, морального 

взірця.  

На периферії знаходяться значення: 

- Obsequio (знаки увага), aplauso (визнання) o celebridad (популярність) de 

algo; 

- Dignidad (ранг), cargo (посада) o empleo (заняття); 

Повністю зникає із вжитку значення «матеріального блага, нагородження, 

наділення (землями за лицарські заслуги)». Головними ядерними 

характеристиками HONRA залишаються buena opinión y fama adquirida por la 

virtud y el mérito та demostración de aprecio hecho de una persona por su virtud y 

mérito. Значення pudor, honestidad y recato de las mugeres (1825) [556] дещо 

втрачає свої центральні позиції, зокрема знижується відсоток апелювання до 

цього значення у порівнянні з іншими значеннями.  

Про зміну в ціннісній складовій концепту свідчить актуалізація 

зневажливих ядерних значень, відображених частотністю використання 

наступних крилатих висловів та фразеологізмів:  

El que quiera honra, que la gane – паремія, що підтверджує «достовірність 

пліток». 

Honra y provecho no caben en un saco – прислів’я, де говориться про те, що 

почесні титули і сани варті небагато. 

La honra del ahorcudo – «честь» бути повішеним (зневажливе ставлення). 

Tener uno a mucha honra una cosa – гордитися, вихвалятися чим-небудь = 

tener a gran honra = a mucha honra: Siempre lo tendré a gran honra (Pereda) (1895) 

[602]. 

У ХХ столітті застарівають і виходять із вжитку такі ознаки прототипного 

ядра концепту HONOR як heredad, patrimonio та usufructo de las rentas de alguna 

villa o castillo realengos, concedido por el rey a un caballero [477]. Актуальними 

залишаються такі ознаки прототипного концептуального ядра HONRA, як 

estima y respeto de la dignidad propia; buena opinión y fama, adquirida por la 

virtud y el mérito; demostración de aprecio que se hace de alguien por su virtud y 
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mérito. Honra таhonor майже повністю втратили розмежування за статевою 

ознакою, коли honra розумілася як жіноча честь та честь сім’ї, аhonor – 

визначало поняття лицарської, військової, ратної честі. Таке розмежування, що 

існувало протягом багатьох століть у світогляді зумовлювалося принципами 

християнської моралі іспанського суспільства, у якому жінці відводилося місце 

добропорядної матері та хранительки домашнього вогнищі, відмежовуючи її 

тим самим від суспільно-політичного та культурного життя. 

Отже, утворення вторинних прототипів та поступова еволюція концепту 

свідчить про важливість морально-етичної категорії честі у концептосфері 

іспанського народу. Розвиток семантичного наповнення лексем  honor і honra 

зумовлений не лише розвитком широких асоціативних зв’язків цього концепту, 

але й необхідністю розмежування властивостей складових цього концепту, що 

яскраво проявляються у розумінні honor як незмінної категорії, тоді як honra як 

такої, що модифікується самою людиною. Існування зазначених ядерних 

прототипів концепту HONOR свідчить про його національну своєрідність, яка 

зумовлюється особливостями національного світосприйняття та менталітету, а 

його вербалізація етимологічними дублетами honor i honra відображає 

онтологічну та гносеологічну сферу його буття в національній концептосфері 

Іспанії. 

 

 

4.1.5. Морально-етичний концепт TOLERANCIA в іспанському 

світогляді: шлях від імперії до демократії 

Частотність використання вербалізаторів концепту TOLERANCIA в 

іспанській мові, значна кількість асоціацій, пов’язаних із ним, та широка мовна 

репрезентація його концептуальних ознак свідчить про важливе місце 

досліджуваного концепту в національній свідомості іспанського народу. Це 

багатовимірне та ієрархічно структуроване ментальне утворення є складовою 

морально-ціннісного виміру національної концептосфери, поняттєва, образна та 

ціннісна складові якої динамічно розвивалися протягом багатьох століть. 
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Найвагомішими поштовхами для розвитку досліджуваного концепту в 

свідомості народу стали такі історичні характеристики, як взаємопроникність 

європейських та африканських культур, зумовлена периферійним 

розташуванням Іспанії на Євразійському континенті; розподіл суспільства на 

ворожі табори в період Реконкісти (маври і християни), в епоху Відродження 

(«нові» й «старі» християни), у часи Наполеона («ліберали» та 

«низькопоклонники»), у ХХ столітті (франкісти та республіканці, консерватори 

та прогресивна Периферія прихильників європеїзації);  еміграційні процеси та 

концепція модернізації політичної та суспільно-економічної сфер наприкінці 

ХІХ – у першій половині ХХ століть. 

Первинний прототип досліджуваного концепту містить ряд ознак, які 

Аристотель вважав інтелектуальним надбанням, що проявляється в розумовій 

діяльності людини: fortaleza (життєстійкість), justicia (справедливість), 

prudencia (здоровий глузд), templanza (стриманість). Рецепція цих 

філософсько-етичних категорій відображена в працях таких відомих іспанських 

мислителів-гуманістів, як Бальтасар Грасіан, Квінтіліан,  Сенека, Св. Ісідро 

Севільський, Хуан Луїс Вівес, Ховельянос та ін.  

Зародженням вторинного прототипу концепту TOLERANCIA можна 

вважати етап його переходу від позначення інтелектуальних чеснот, що є 

продуктом розумово-інтелектуальної рефлексії, до характеристики 

міжособистісних відносин та моральних цінностей, що мав місце в епоху 

Середньовіччя завдяки співіснуванню трьох релігій (християнської, 

мусульманської та єврейської у Х–XV століттях в Іспанії. Проте, незважаючи 

на визначення відомого іспанського історика та лінгвіста Амеріко Кастро 

середньовічної толерантності як «раю толерантності та співіснування» [445, 

с. 39], історичні документи свідчать про те, що Алфонсо Х, був помірковано 

толерантним правителем, чітко визначаючи межі терпимості: El Rey Sabio sabía 

latín y compartía el punto de vista (поділяв погляди)de sus clérigos. Y algo más: 

sabía muy bien cuáles eran los límites de la tolerancia y cuál el lugar que 
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correspondía a cada una de las “castas” ... en el organigrama de la sociedad de su 

tiempo[565, с. 133]. 

Проте, Середньовічна Іспанія виявилася найтолерантнішою країною 

Європи. Концепт TOLERANCIA у мовній картині світу виражався мовними 

одиницями convivencia, integración, respeto a ultranza a las minorías, iguldad de 

derechos, відображаючи етично врегульовану поведінку соціуму. Тож, 

первинним прототипом концепту TOLERANCIA є середньовічна іспано-

християнська терпимість. 

Напр.: ¿Tolerancia hispano-cristiana medieval? Sí, tolerancia interesada o 

generosa, recelosa o cálida, vivaz o limitada, pero tolerancia de los príncipes y de la 

aristocracia laica y eclesiástica [565, с. 211]. 

Згодом релігійний фанатизм звів розширення універсального концепту до 

гомогенної інтерпретації релігійних чеснот, звузивши набір його ядерних 

прототипних категорій (fe, esperanza, caridad), де будь-яке відхилення від 

прийнятого церковного тлумачення відповідних чеснот вважалося 

неприпустимим і жорстоко каралося Інквізицією. Унаслідок цього соціальне 

значення концепту TOLERANCIA, сформоване в середньовічній свідомості 

іспанського народу, практично зникає, та формуються лакуни в мовній картині 

світу епохи Золотого віку та бароко, які відзначалися абсолютизмом та 

бюрократією влади монархів, що базувалася на національно-релігійній ідеї. 

Натомість з’являються нові ознаки концепту, які трактуються як tolerancia 

negativa, intolerancia, спровокована початком переслідування євреїв. Ця дата, 

1558 рік, стала символічною, започаткувавши «закрите суспільство» 

Контрареформи в Іспанії, що зміцнила владу католицької церкви.  

Нова актуалізація концепту TOLERANCIA відбувається завдяки боротьбі в 

межах самої церкви за право на неканонічні релігійні переконання. Ця так звана 

«негатива толерантність» стала основою терпимості до інших ідеологій і 

перетворилася на головну цінність стосунків між Богом, світом та людьми, 

втілившись у мовній картині світу лексемою soportar, семантика якої визначає 
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повагу до вподобань та способу життя інших людей, навіть якщо вони значно 

відрізняються від власних. 

Ціннісна складова тогочасного стану концепту TOLERANCIA 

визначається об’єднанням цервки і монархії, що пов’язувало сакральну та 

секулярну сфери побутування концепту, не розділяючи релігійну, політичну та 

побутово-наївну сфери свідомості. 

Наступним етапом розвитку концепту можна вважати період Французької 

революції. Після приходу військ Наполеона в Іспанію толерантність починають 

сприймати як політичну ідею, пов’язану із рухом соціуму від ієрархічного 

укладу життя до громадянського суспільства (не варто забувати, що тогочасне 

трактування концепту «громадянин» відрізняється від сучасного). Такий 

переворот у свідомості європейців приводить до появи так званого 

антропологічного трактування концепту TOLERANCIA, який набуває ознак 

глибокої християнської моралі в трактатах іспанських мислителів. Про 

національно-історичне значення концепту TOLERANCIA можна судити, 

спираючись також на тлумачення цієї лексеми в іспанських словниках XVIII–

XIX століть, які містять наступні визначення: aguante (стриманість / 

терпимість), paciencia (терпіння), sufrimiento (страждання); disimulo 

(поблажливість), permisiόn (милість, милостивість); condescendencia 

(відпущення гріхів), indulgencia (всепрощення). Ці ознаки концепту є 

актуальними в Іспанії до ХІХ століття, про що свідчать чисельні приклади (502 

випадки використання лексеми tolerancia в 172 документах: найчастіше в 

історичній прозі – 37%, найрідше у поезії – 3%) із писемних текстів ХІХ 

століття. 

Напр.: No son tan imprudentes ni tan poco generosos los hombres que hagan 

todo cuanto pueden, y aun entre ellos la tolerancia (поблажливість) suele ser 

interesada prudencia (1626) [413, с. 174]. 

– ¡Cuán grato es para mí  ver tanta generosidad y tolerancia (disimulo)! 

(1876) [561, с. 96]. 
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Nada era más contrario a la policía de los abastos que la tolerancia 

(permisiόn) con los regatones, a quienes cargaban, si no toda, la mayoría de culpa 

de la carestía de los mantenimientos (1884) [454, с. 99]. 

Про актуалізацію концепту та зростання його соціальної значущості в 

іспанському суспільстві ХІХ століття свідчить також поява нових похідних 

лексем від дієслова tolear, що доповнили дериваційний ряд tolerancia, tolerante: 

tolerable – прикметник зі значенням sufrible (терпимий); tolerablemente – 

прислівник зі значенням con paciencia y  tolerancia (терпляче і терпимо); 

tolerantismo (віротерпимість) – іменник чоловічого роду, що стосується лише 

релігійної сфери; toleraciόn (нетерпимість) – іменник жіночого роду, у 

семантиці якого спостерігається мовна компресія (1837) [470]. 

На межі ХІХ–ХХ століть іспанське суспільство потребувало оновлення 

усіх сфер життя через нестабільність політичної системи, збільшення 

анархістських настроїв, зростання соціально-економічних проблем та 

невдоволення народу. Провідною ланкою національної концептосфери стає 

парадигма модернізації та оновлення, що приводить до актуалізації таких ознак 

концепту, як democracia, derecho a la diferencia, derecho a ser distintos, derechos 

humanos, identidad, sociedad democrática.  

Ці характеристики сприяють росту соціального значення концепту в 

іспанському суспільстві. Розширюється семантичне поле лексеми tolerancia, 

включаючи значення терпимості до різних політичних доктрин (політичний 

контекст), встановлення соціальних відносин, що гарантували б повагу до 

людської гідності (суспільно-етичний контекст), визнання різних видів 

людської діяльності (економічний контекст). 

Напр.: Los comerciantes se aprovechan de la tolerancia de las autoridades, y 

dudo haya otro país en Europa donde estén más caros los productos de primera 

necesidad (1909) [498]. 

Es la forma política del Estado-Iglesia como estructura de integración total 

del Estado-Nación, un concepto que sólo se ha dado ambiguamente en el Continente 

aunque no en la "praxis", pero que Inglaterra ha llevado desde Hooker y dentro de 
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una compleja dialéctica de tolerancia y libertad religiosa a sus últimas 

consecuencias políticas y constitucionales (1968) [493, с. 161]. – Асоціативне поле 

концепту TOLERANCIA включає свободу віросповідання. 

Тлумачні словники ХХ століття [475], [476], [479], [544] містять наступні 

трактування лексеми-вербалізатора досліджуваного концепту: 

1) врахування комунікативних позицій та орієнтування на думку інших 

людей як наслідок толерантності; 

2) повага та шанобливе ставлення до думок, вірувань і поведінки інших 

людей;  

3) визнання права на особисту свободу, віросповідання, недоторканність;  

4) відсутність роздратування та невдоволення активного суб’єкта 

стосовно позицій інших людей;  

5) зацікавленість та участь у справах інших людей. 

В усіх цих визначення важливою складовою є концепту є його активний 

характер, зумовлений наявність суб’єктів міжособистісних відносин і 

виражений лексемою álteridad (вміння змінюватися, вміння ставити себе на 

місце іншої людини) або опозицією los demás – propios (інших – власних): 

За визначенням Словника Іспанської королівської академії tolerancia – це 

повага думок, вірувань та вчинків інших людей, що відрізняються або 

суперечать власним. У визначенні ключовим акцентом є протиставленняlos 

demás (інші) – propiоs (власні) [476]. 

Про швидку динаміку розвитку концепту свідчить розширення не лише 

синтагматичних зв’язків лексеми-вербалізатора, а й парадигматичних, завдяки 

яким значно розширилися асоціативні зв’язки концепту.  Досить широкий 

синонімічний ряд (aguante, paciencia, flema, pasividad, correa, espera, calma 

resignación, mansedumbre, filosofía; condescendencia,  comprensión, complacencia, 

reconocimiento, indulgencia, disimulo, compasión, bondad, benevolencia; anuencia, 

conformidad, avenencia, permiso, consentimiento, connivencia, consideración, 

respeto) розширився за рахунок лексем credibilidad, diversidad, 

interculturabilidad, multiculturalidad, pluralismo. До антонімічного ряду 
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(incomprensión, fanatismo, intolerancia, , tesón, tiranía, intransigencia, impaciencia, 

desavenencia, obstinación terqueda; malevolencia, prohibición, , severidad, crueldad 

[480] додалися лексеми asimetría, discriminaciόn, divergencia, dominancia. 

Поняттєва складова концепту в мовній картині світу Іспанії містить у собі 

поняття вседозволеності (у позитивному аспекті), безмежної терпимості, 

виявлення справжньої  зацікавленості та підтримки людей, які мають власні 

погляди та переконання. Відсутність невдоволення та роздратування має 

свідчити про визнання світогляду інших людей, їхнє сприйняття. Таке 

розуміння толерантності, на переконання іспанців, сприяє також розвитку 

власних морально-етичних якостей. 

Ціннісна складова концепту tolerancia в мовній картині світу іспанців є 

різноплановою в історичному контексті. Вона характеризується високим 

ступенем актуалізації ознак з позитивною, негативною та нейтральною 

конотаціями, підвищеною експресією, енергійністю, метафоричним характером 

оцінного значення мовних одиниць [25, с. 10]. Оцінні характеристики концепту 

описуються такими словосполученнями, як una armonía, debemos permitir y 

llevar con paciencia, ayuda a quitarle hierro, una convivencia. Ознаки, що 

характеризують протиріччя у сприйнятті концепту суспільством у мовній 

картиін світу відображаються лексемами apoyo, diferencia, libre expresiόn, 

respeto, virtud, (позитивні риси) та grave defecto, muestra de hipocresía (негативні 

риси). 

В Іспанії, як і у будь-якому суспільстві, занадто активне апелювання до 

концепту TOLERANCIA з позитивною ціннісною складовою, привело 

наприкінці ХХ століття до появи низки інтенсифікаторів, які позначають 

негативні сторони в оцінці діяльності, спрямованої на розвиток діалогу 

всередині суспільства та на міжнародному рівні – бездіяльність, знецінення, 

клішованість: tolerancia admirada, decantada, ensalzada, exagerada, idolatrada, 

valor de democracia, virtud activa. 

Концепт TOLERANCIA у мовній картині світу Іспанії характеризується 

обов’язковістю власної позиції суб’єктів (analizar, pensar, reflexionar, valorar) 
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та складністю об’єкту, який потребує порозуміння (es difícil, pero debemos tener 

paciencia; debemos aprender a respetar; debemos tolerar, aguantar, respetar). 

Об’єктами толерантності іспанського суспільства ХХ століття виступають 

costumbres, extranjeros, ideas, modo de vivir, opiniones, religiόn, ritos del otro.  

Поняттєва складова включає diálogo mutuo, persona educada. 

Важливим показником розвитку концепту TOLERANCIA в мовній картині 

світу Іспанії є його метафоризація. Оскільки діалог є безумовною рисою 

толерантності, активна складова концепту втілюється в персоніфікації. 

Словосполучення з дієсловами hablar, ayudar, inducer, exigir, respetar, ejercer та 

ін.  асоціюється із волевиявленням особистості, бажанням виконувати певну 

дію: la tolerancia induce (спонукає), acepta (сприймає), reconoce (визнає), respeta 

(поважає), exige (вимагає), comprende (розуміє), no restringe (не обмежує), se 

ejerce (виконує), se manifiesta (проявляється), detiene la violencia (зупиняє 

насилля). 

Напр.: La ignorancia que los produjo, da lugar á las luces y la reflexion: los 

males afligen, la toleranciase impacienta (1809) [540, с. 123]. 

La tolerancia garantiza la libertad espiritual (1995) [516]. 

Використання лексеми tolerancia з дієсловом convertirse свідчить про її 

мінливий характер, здатність змінюватися. 

Напр.: En la actualidad, la tolerancia se convierte en una condición necesaria 

para la sobrevivencia de la humanidad… (1995) [516]. 

Епітети severa, fuerte асоціюються із сильною особистістю, яка звикла 

захищати свої погляди. 

Напр.: Si queremos construir una sociedad cimentada sobre el principio de 

tolerancia fuerte, necesitamos precisamente que el ciudadano reconozca que no es 

malo que se produzcan conflictos o dilemas morales en él, pues gracias a ese 

cuestinamiento podrá decisir por sí mismo , haciendo uso de la libertad individual, si 

es preferible decantarsepor una versión fuerte en vez de una versión débil de 

tolerancia [435, с. 64]. 
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Una tolerancia tacita (мовчазна), bella (красива) відображає знайдене 

порозуміння, задоволення позицій усіх учасників. Іноді толерантність набуває 

імперативного характеру – una orden de ejecuciόn, а подекуди і демагогічного: 

acepto / estoy de acuerdo / respeto, pero no comparto su idea / criterio (Я 

погоджуюся, проте не поділяю вашої думки). Також вона є ліками (aplicar ante 

las enfermedades), зброєю (un método de defensa), універсальним засобом (en 

todos los casos, para resolver todo, contra cualquier problema). 

Таким чином, динаміка розвитку концепту TOLERANCIA 

прослідковується у зміні актуальних ознак концепту з плином часу та їхньому 

розширенні: від терпимості до інакомислячих до захисту діяльності, що не 

суперечить закону, сприяння активній самореалізації інших людей та 

усвідомленого надання слабкому об’єкту можливостей для самовираження. 

Толерантність імперіалістичного світогляду Іспанії характеризується яскраво-

вираженим асиметричним характером як на рівні діахронії, так і в синхронній 

проекції: майже повне заперечення терпимості XVI століття розвинулося у 

безпрецедентний розвиток дозволеності різноманітності та відмінностей 

ХХ століття, а релігійна терпимість як прощення гріхів протиставляється 

абсолютному несприйняттю інших вірувань. Етноспецифічний рівень 

репрезентації концепту відзначається конкретністю, пов’язаною з аналітичним 

складом мови, образністю та метафоричністю, що свідчить про його широкі 

асоціативні зв’язки та важливе місце в національній концептосфері іспанців. 

 

 

4.1.6. Розвиток психо-емоційного концепту AVENTURISMO та його 

лексична репрезентація в мовній картині світу 

Безпрецедентне збільшення конвергентних та дивергентних процесів у 

сьогоденному суспільстві змушує лінгвістів-когнітологів робити свій внесок у 

стабільність світового масштабу шляхом пояснення способів світосприйняття 

та інтерпретації дійсності представниками різних народів за допомогою мовних 

одиниць. Дослідження особливостей становлення та розвитку національних 
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концептосфер та їхніх складових – концептів – дає можливість краще зрозуміти 

етно-культурні, соціально-політичні та морально-ціннісні  домінанти певного 

суспільства з метою досягнення ефективної співпраці та порозуміння між 

представниками різних народів.  Для дослідження національної концептосфери 

необхідним є визначення її ключових концептів, що тісно пов’язують усі сфери 

життя та діяльності представників певної нації і впливають на вектори її 

подальшого розвитку. 

Одним із вагомих національномаркованих концептів Іспанії, що 

відображається в мовній картині світу значною кількістю лексичних одиниць, є 

концепт AVENTURISMO, який характеризується здатністю модифікувати інші 

вагомі концепти національної концептосфери Іспанії завдяки широкій сітці 

асоціативних зв’язків та масштабності своєї репрезентації у мовній картині 

світу. Завдання нашого дослідження вимагає з’ясування ролі цього іспанського 

національномаркованого концепту в розвитку національної концептосфери та 

визначенні векторів його еволюційних змін протягом XVI–XX століття. 

Ефективності взаємодії людини із іншими людьми значно сприяє така 

риса як схильність до авантюризму – властивість, що дає змогу швидко 

отримати бажаний результат, не прикладаючи надмірну кількість зусиль.  Цією 

властивістю можна охарактеризувати майже кожного іспанця. Вона є 

невід’ємною рисою іспанського менталітету та важливим рушієм у логічних 

процесах мислення іспанців. Визначити це можна, проаналізувавши 

мікроконтексти використання лексем репрезентантів будь-якого із вагомих 

національномаркованих концептів Іспанії, серед яких CABALLERÍA, HONOR, 

FE, DIVERSIDAD, LIBERTADES, LENGUA NACIONAL, TAUROMAQUIA,  

PATRIA, FLAMENCO, CAFE CANTANTE, MONARQUÍA ESPAÑOLA,  

AUTARQUIA, DESENGAÑO, DUENDE, INDEPENDENTISMO [170, с. 236]. 

Прототипне ядро концепту HONOR, чи не найбільш яскравого 

національномаркованого концепту іспанської концептосфери широко 

репрезентованого у творах відомих іспанських письменників, зокрема Мігеля 

де Сервантеса, Лопе де Вега, Кальдерона де ла Барки, Дієго Фахардо, 
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Франсіско де Кеведо та інших, ще у XIII-XV століттях характеризується такими 

базовими категоріями, як feudo (замок), tierra (земля) [60, с. 113], котрі 

асоціюються із захистом своїх володінь від загарбників. У епоху Реконкісти 

відвоювання земель у арабів вимагало від лицарів авантюрної вдачі та відваги, 

а завоювання Американського континенту поглибило значення базової 

складової aventura прототипного ядра концепту HONOR, асоціативні зв’язки 

якого тісно переплітаються із іншим ключовим концептом іспанської 

національної концептосфери – CABALLERÍA. 

Іспанське лицарство, базовими складовими прототипного ядра якого є 

категорії, репрезентовані у мовній картині світу лексемами caballero, hidalgo,  

valentía, honradez, nobleza, а етно-специфічними концептуальними ознаками 

якого є coraje salvaje e incontrolado; pasión por las hazañas parecidaa la locura; 

inmortalidad del espíritu caballeresco; desobediencia provenidade la creencia de 

que la mano del caballero está dirigida por el Señor [187, c. 191], повністю 

просякнуте духом авантюризму. 

Напр.: Los dos cabalgan presto, la aventura deseando saber y lo que sea 

(1594) [524, c. 25]. 

Дух благочестя і пригод іспанського лицарства тісно переплітається із 

складовими національномаркованого концепту FE (ВІРА), який відіграв вагому 

роль у формуванні іспанського менталітету, сформувавши свій вторинний 

прототип під впливом жорстокої інквізиції як «десниці Божої» та політичного 

інструменту управління державою. 

Авантюризм також є базовою складовою прототипного ядра іспанського 

національномаркованого концепту CORRIDA, який презентує собою особливу 

віху іспанського світосприйняття, вербалізовану лексемою igualismo – 

можливість людини без статків досягти високого соціального статусу завдяки 

власній сміливості, гідності та відвазі.  Усі ці риси характеру мали проявлятися 

на арені у боях із биком. І хоча такі бої іноді закінчувалися каліцтвом або 

смертю, іспанські тореадори знову і знову виходили на арену. Описуючи цю 

історико-культурну традицію як соціальне явище і долю вихідців із незаможних 
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сімей, В. Бласко Ібаньєс показує страх героя (sus preocupaciones; chupando 

tenazmente el cigarro; mirada perdida (1908) [437, с. 5]), його рішучість і жагу 

перемоги перед кожною зустріччю з биком (deseando que viniese cuanto antes, 

con la alegría del peligro vencido (1908) [437, с. 5]), а також його авантюрну 

вдачу (ansia loca de placer (1908) [437, с. 5]), відображену в сподіванні на 

провидіння (si Dios le protegía (1908) [437, с. 5]).  

Про вагомість концепту AVENTURISMO в національній концептосфері 

Іспанії свідчить також широка сітка засобів його вербалізації в мовній картині 

світу, представлена лексичними одиницями ( acaecimiento, aventura (пригода), 

lance (двобій), contingencia (випадковість), peligro(небезпека), riesgo (ризик), 

hazaña (подвиг), enredo (випадковий любовний зв'язок, роман, інтрижка), duda 

(сумнів)), фразеологізмами (poraventura (можливо), porsuerte (на щастя), 

alaaventura (на авось, ризикнувши)), сталими висловами (novela de aventuras 

(пригодницький роман), deporte de aventura (ризикований вид спорту)); 

пареміями (Quien no se aventúra no pasa la mar), метафорами (Carta de gruesa 

aventura es la escritura en que se solemniza el contrato en que por cierto interés se 

da y recibe dinero por el comercio de mar;  aventurismo es la filosofía que se aplica 

a la oferta de viajes), контекстуальними описами (llevar hacia los destinos más 

deseados sin importar la distancia). 

Ключовими лексемами, що вербалізують досліджуваний концепт, є 

aventura та похідні aventurar, aventurismo, aventurado/a, aventurerismo. 

Іменник aventura походить від латинського adventūrus, що означає «lo que 

va a venir», тоді як латинське дієслово advenīre має значення «venir, llegar» 

[478]. Лексема вперше фіксується у іспано-латинському словнику Антоніо де 

Небріхи у 1495 році [552] і надалі у низці двомовних та багатомовних словників 

XVI-XVII (R. Percival «Dictionarie in Spanish, English and Latine» (1591), N. Mez 

de Braidenbach «Diccionario muy copioso de la lengua española y alemana hasta 

agora nunca visto, sacado de diferentes autores» (1670), B. Henríquez «Thesaurus ut 

riusque linguae hispanae et latinae» (1679), F. Sobrino «Diccionario nuevo de las 
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lenguas española y francesa» (1705), J. Stevens «New Spanish and English 

Dictionary» (1706)). 

Лексема використовується в текстах XVI–XVII століття у значенні el 

porvenir, las cosas que han de suceder (прийдешнє, майбутнє).  

Напр.: ... alguno tan confiado que probase el aventura ni presumiese abrirlo 

(1601) [439]. У наступних століттях це значення застаріває. 

У XVIII столітті у Словнику Іспанської королівської академії 1726-

1739 рр. aventura визначається як: 

- неочікуваний випадок або подія, що сталася внаслідок якої-небудь 

причини. Це значення властиве лицарським романам, де слово aventura 

позначає збройне зіткнення, протистояння або бій між мандрівними лицарями:  

Si narra tal cual suceso escandaloso de la córte, y ruidosa aventura entre 

jóvenes palaciegos, ó eclesiásticos constituidos en dignidad (1634) [González S. 

Carta. Madrid, 1861. 54 p. P.4] 

- випадковість, несподівана удача, везіння:  

Aquí sucedió una aventura notable y milagrosa, que hará temblar las carnes á 

los pecadores que escandalizan y muestran pecados á los inocentes (1617) [450]. 

- небезпека, ризик, сумнівна справа, скрутна ситуація:  

Mucho deseó el Caballero esclavo cazar esta cuerva en esta 

obscura aventura para hacella paloma por el baptismo (1612) [450]. 

- можливість, випадковість, азарт. Висловлюється думка про те, що подія 

відбулася випадково або можливо відбувається:  

El Caballero tuvo bastante ocasión para quedarse, que un criado le robó toda 

su ropa, y le daban licencia para seguirlo, que por lo menos le convidaba el cielo 

próspera aventura de vestirse y librarse (1612) [450].  

Динаміка розвитку концепту прослідковується у значеннях 

дієприкметника aventurado. Схвальна і негативна оцінка спочатку визначалася 

прислівниками bien і mal, котрі супроводжували дієприкметник: bien aventurado 

– щасливий, блаженний, mal aventurado – нещасний, знедолений [465]. 
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A este grado de amor pertenece lo que se escribe del varón justo y bien 

aventurado (1629) [442, c. 121]. 

Y si alguno hubiera tan mal aventurado que lo tal obrara, la memoria de su 

castigo fuera inmortal (1626) [451, c. 7]. 

Словосполучення bienaventuradoу своєму прямому значенні 

використовувалося з іменами святих, наприклад, Bien aventurado San Pedro, San 

Francisco. Проте, згодом з’являється зневажливе значення цього 

словосполучення, і воно використовується для глузування з кого-небудь через 

те, що він не уміє бути поганим, або через те, що він слабкий і не кмітливий: Es 

un bien aventurado. 

У тлумачних словниках XIX століття знаходимо додаткові значення 

лексеми aventura: 

- prerogativa que gozaban algunas personas principales en sus territorios para 

precidir torneos y otros actos, cobrando ciertos derechos [556; 573]; 

- término de comercio de mar, se apellida de gruesa aventura el contrato en 

que por cierto interés o premio se da y recibe un capital en dinero o efectos sobre el 

valor de las embarcaciones mismas, y sus basimentos y aprestos para viaje, con 

condición de que en llegando aquellas a los puertos de sus destinos han de quedar 

los dadores libres de los riesgos para la cobranza de sus capitales y premios a los 

tiempos pactados. Este mútua a veces se practicaba sobre el solo casco y arreos del 

buque, y a veces sobre los géneros embarcados en él. 

Préstamo a la gruesa aventura – cantidad anticipada mediante ese contrato 

[446, с. 324]; 

- intriga amorosa. Se emplea ordinariamente en pl. y siempre en mal sentido, 

particularmente si se habla de mujeres. 

Aventurar se usa también como recíproco: Quien no se aventura no pasa la 

mar (Хто не ризикує, не п’є шампанського) [497, с. 277]. 

- Lance extraño: ...dicen las gentes que a sus aventuras van (Romancero)[415]. 

На початку ХХ століття словники фіксують додаткові значення 

дієприкметника aventurero, які не зустрічалися раніше: que sin obligación va a 
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vender comestibles u otros géneros a algún legar. Aplícase a la persona de oscuros o 

malos antecedentes, sin oficio ni profesión, que por medios desconocidas o 

reprobados trata de conquistar en la sociedad un puesto que no le corresponde[475]. 

Тож, розвиток семантики лексем-репрезентантів концепту 

AVENTURISMO, зафіксоване тлумачники словниками та відображене у 

контекстах їх використання в писемних джерелах XVI–XX століття, свідчить 

про розширення та трансформації поняттєвої, оцінної та асоціативної 

складових концепту, що відобразилося також на його прототипному ядрі. Зміна 

набору базових прототипних категорій досліджуваного концепту свідчить про 

формування вторинного прототипу ядра концепту, доказом чого слугує поява 

нових значень та наявність етимологічних дублетів aventurismo i aventurerismo 

у мові.   

Контексти використання цих лексем засвідчують той факт, що вони не є 

абсолютними синонімами. Базовими категоріями первинного прототипного 

ядра концепту, вербалізованого лексемою aventurismo, є aventura, turismo de 

aventura, acción ariesgada, suerte: abrazar el aventurismo en el exterior – 

покладатися на везіння / щасливий випадок у зовнішній політиці [487]; andar de 

aventuras – робити ризиковані кроки (в політиці), aventurismo político – 

політичні ігри [487]. 

Тоді як базовими категоріями вторинного прототипу концепту, 

вербалізованого лексемою aventurerismo, є категорії política sin una posición 

ideológica definida, posibilidad de fracasarse, actitud política aventurera de 

individuo con fines lucrativos, obtención del provecho propio, irresponsabilidad 

política, desiciones tomadas sin previo análisis de la situación, acciones aventuradas 

sin probabilidad de éxito. 

Напр.: El aventurerismo de Aznar reside en la alianza con el sector más 

agresivo [487]. 

... la incompetencia de unos se ve potenciada por el aventurerismo de otros 

[507]. 



348 

Отже, широка сітка засобів репрезентації концепту AVENTURISMO у 

мовній картині світу Іспанії протягом XVI-XX століття свідчить про його 

значущість у національній концептосфері. Широкі асоціативні зв’язки та 

постійна взаємодія з іншими ключовими концептами іспанської національної 

концептосфери зумовили динамічний розвиток його поняттєвої та аксіологічної 

складових, що сприяло утворенню вторинного прототипу концепту, внаслідок 

чого не лише змінилися значення лексичних одиниць, а й з’явилися 

етимологічні дублети в мові. 

 

 

4.2. Ендемічні концепти, репрезентовані безеквівалентною лексикою 

 

4.2.1. Динаміка розвитку суспільно-історичного концепту 

CABALLERÍA в іспанській лінгвокультурі 

Однією із концептуальних домінант іспанської мовної картини світу є 

ментальна одиниця, виражена абстрактною лексемою caballería та конкретними 

іменниками caballero, hidalgo, а також мовними одиницями, що дають 

семантико-тематичну оцінку та описують концептуальні ознаки ментальних 

одиниць різних ієрархічних рівнів, підпорядкованих узагальненому концепту.  

За класифікацією, розробленою в сучасній вітчизняній лінгвістиці, 

концепти можна поділити згідно їхньої позиції в ієрархічній структурі. 

Найвищу сходинку такої ієрархії посідають мегаконцепти, які 

характеризуються найвищим ступенем абстрагованості та найширшою 

когнітивною базою. Далі йдуть мезоконцепти, макроконцепти та катаконцепти 

[74, c. 12], що характеризують образи базового рівня людської свідомості. 

Когнітивна база визначається обсягом концептуального поля. Таким чином, 

отримуємо ієрархічну систему концептів, до складу яких входять інші концепти 

з вужчими концептуальними полями. Оскільки нас цікавлять національно-

значущі ментальні одиниці, то ми виокремлюємо вищі щаблі цієї ієрархії, 

зокрема узагальнено абстрагований концепт CABALLERÍA та ієрархічно 
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підпорядкований концепт, що належить до базового рівня свідомості, 

CABALLERO, поняттєва, образна, значеннєва та ціннісна складові якого є 

специфічними в іспанській мові та суттєво відрізняються він інших мов, попри 

те, що поняття «лицарство» і «лицар» властиві усім європейським мовам, а у 

широкому значенні й усім іншим мовам світу. 

Про важливе місце, що посідає досліджуваний концепт у мовній картині 

світу Іспанії, свідчить не лише частотність використання лексем-репрезентантів 

концепту та наявність похідних лексем, але й значна кількість сталих 

словосполучень: caballero andante / caballero aventurero (той, хто мандрує 

світом у пошуках слави й пригод; позбавлений спадку лицар, який блукає 

світом), caballero cuantioso (шляхтич, обов’язком якого було утримувати 

військо для оборони берегів півострова від маврів), caballero cubierto 

(іспанський грант, який завдяки своїм заслугам користувався привілеєм не 

знімати капелюха в присутності монаршої особи), caballero de alarde (шляхтич, 

обов’язком якого було приймати участь в показових кінних парадах), caballero 

de conquista (завойовник, якому монарх дарував право розпоряджатися на 

завойованих ним землях), caballero de espuela dorada (ідальго, якого урочисто 

посвятили в лицарі), caballero de industria (людина, що живе за чужий рахунок, 

прикидаючись добропорядною), caballero de la jineta (солдат, що несе вахту на 

вишці), caballero del hábito (військовозобов’язаний), caballero de mohatra (той, 

хто прикидається кабальєро, не будучи ним), caballero de premia (той, хто 

повинен мати зброю і коня та бути готовим до походу в будь-який момент), 

caballero de sierra (кінний охоронець гір), caballero de trinchera (завершальний 

вид робіт для встановлення зброї в окопах для наступу на відкриту ділянку / 

площу), caballero en plaza (непрофесійний учасник дійства кориди), caballero 

gran cruz (кабальєро вищого рангу у військових орденах або громадських 

організаціях), caballero mesnadero (нащадок керівника високого рангу), 

caballero novel (кабальєро, який ще не заробив статків за допомогою своєї 

зброї), caballero pardo (чоловік незнатного походження, який отримав 

лицарські привілеї від короля). 
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Місце концепту в мовній картині світу визначає також наявність 

фразеологізмів із лексемою-репрезентентантом концепту: a caballero (з висоти, 

на висоті), armar caballero (озброїти (з метою вступу до військового ордену)), 

de caballero a caballero (по-лицарськи) [477]. 

До причин ґенези концептів можна віднести чинники, пов’язані з 

внутрішніми та зовнішніми змінами концептуальної та мовної системи. Зміни 

навколишньої дійсності та суспільно-політичні події досить прогнозовано 

впливають на розвиток концептуальної, а згодом і мовної картин світу. Проте 

абстрактність та метафоричність мислення людини часто викликає появу 

несподіваних асоціацій, які завдяки їхній влучності або оригінальності швидко 

приживаються в мові. Також концептуальне наповнення може змінюватися 

незалежно від позамовної дійсності, психологічних, етнографічних, 

стереотипних характеристик носіїв мови, їхніх поглядів, вподобань, переконань 

тощо. У цьому випадку зміни каузуються внутрішньомовними процесами в 

системі мови, такими як розвиток семантичного поля, валентності лексем, 

утворення фразеологічних єдностей тощо. 

Концепт CABALLERО характеризується унікальністю певних 

концептуальних ознак. Цей образ є невід’ємною частиною іспанської культури, 

пов’язаною з такими особливими історичними та національно-специфічними 

реаліями, як іспанська монархія, Реконкіста, Конкіста, Золотий вік, корида, 

література і мистецтво, політика тощо. Лицарство в Іспанії має глибоке 

історичне коріння і є надзвичайно багатоплановим явищем. Воно просякає 

національну свідомість і є присутнім у багатьох проявах життя іспанців, які 

відображено в мовній картині світу різних епох. 

Так, згідно статистики Іспанської королівської академії (RAE) у ХХ 

столітті відсоток використання лексеми caballero у вокабулярі іспанської мови 

коливався (початок ХХ століття – 0,3%, середина ХХ століття – 0,6%, кінець 

ХХ століття – 0,8%), проте завжди був досить високим. Характерно, що цей 

відсоток поступово збільшується, що свідчить як про важливість даного 

концепту в концептосфері іспанців, так і про його ґенезу. І тому моделювання 
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іспанської концептуальної системи вимагає обов’язкового врахування концепту 

CABALLERО та усіх його потенцій, властивих національній свідомості  [122, 

c. 5].  

Походження лексичного номінанта концепту пов’язано з латинською 

лексемою caballarĭus (той, хто їде верхи на коні). Попередницею виступає 

лексична одиниця caballus зі значенням працюючий кінь. У латинській мові 

існував синонім цього слова equus з дещо відмінний значенням: бойовий кінь / 

в’ючний кінь. Специфічна ядерна категорія архетипу іспанського концепту ще 

на рівні зародження відрізняє його він концептів інших культур, навіть 

європейських, характеризуючи лицаря категорією працелюбний / той, що не 

покладає рук. Для порівняння, англійський архетип концепту knight 

характеризується ядерною категорією слуга, тобто той, хто виконує чиїсь 

накази.   

Семантичне значення лексеми caballero є значно багатшим, ніж вершник, 

оскільки до концептуального ядра відповідного концепту входять категорії 

авантюризм, пригода, боротьба, добро, справедливість. Категорія боротьба 

характеризується такими ознаками, як постійність, невтомність, закладеними 

стабілізуючою архетипною матрицею у формі невтомно працюючий, описаній 

нами вище. Доба Золотого віку наділила образ лицаря чуттєвістю, властивою 

людині: caballero de la triste figura [448, c. 132]. Іспанський лицар 

характеризується відвагою та вмінням приборкувати норовливих тварин, 

зокрема коня, якого іспанський світогляд, змішаний у Середньовіччі з 

арабським, наділив концептуальними ознаками desobediente, salvaje, і які 

пізніше стали символізувати перемогу над власними емоціями й бажаннями (у 

міфологічній картині світу це приборкання Гераклом норовливих тварин). 

Загартування власної волі як духовна практика спрямовує життєву енергію 

кабальєро на здійснення добрих вчинків та подвигів в ім’я прекрасної дами, які 

стимулюються жагою до пригод, що межує з безумством.  

Безстрашність кабальєро має іще одне пояснення: закладену в концепті 

категорію скерований Богом. Саме вона визначає правильність його рішень та 
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відсутність страху, оскільки дух є безсмертним, а життя – це лише тимчасовий 

притулок душі, що у мовній картині світу відображено усталеними висловами 

estar vivo та estar muerto, у яких дієслово estar свідчить про тимчасовість стану 

на відміну від дієслова ser.  

Про важливе місце концепту в житті народу свідчить також той факт, що 

лексема caballero часто з’являється в двомовних словниках доби Відродження: 

Скарб французької та іспанської мови (1607 р.) Ц. Одіна, Скарб трьох мов: 

французької, італійської та іспанської (1609 р.) Г. Вітторі, Іспанський та 

англійський словник (1617 р.) Дж. Мінахо, Іспано-італійський словник (1620 р.) 

Ф. Флірентіна, Новий словник французької та іспанської мови (1705 р.) 

Ф. Собріно, Новий іспанський та англійський словник (1706 р.) Дж. Стівена 

тощо. 

У XVI-XVІI століттях лексема caballero частіше за все має такі значення: 

- (іменник чоловічого роду) озброєний чоловік, що дотримується 

кавалерійських порядків певного військового ордену, такого як Сантьяго, 

Калатрава, Алькантара тощо; 

- (прикметник) вершник:  

Salió la veloz fama caballera 

En un caballo símil y conforme 

A aquel por quien perdió la vil Quimera,  

Su monstruosa figura multiforme, ... (Villaviciosa J. / José de ). 

- (іменник чоловічого роду) шляхтич: 

… había ni há muchos tiempos, dos caballeros de una edad misma... (Lope de 

Vega); 

Уже на початку XVIII століття значення el soldado de acaballo вважається 

застарілим згідно тлумачного словника Іспанської королівської академії 

1729 року (Se llama en lo antiguo el soldado de acaballo. Caballero, soldado, 

marinero, remador) [465], словником іспанської мови Естебана де Террероса і 

Пандо (1767 р.) (cualquiera que anda a caballo, y en particular, el soldado que va 

así a la guerra, aunque en este sentido está anticuado) [583] та ін.  
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Найбільш актуальним значенням залишається el hidalgo notoriamente 

noble, que tiene algún lustre más que los otros Hidalgos, ó en la antigüedad, ó 

méritos, suyos o heredados. En lo primitivo se escogía para Caballeros los hombres 

de más fuerza, respecto que eran destinados para servir acaballo, y havían de tener 

ciertas calidades; pero haviéndose reconocido que estos cometían varios excesos, se 

mudó, haciendo que lo fuessen hombres ricosdebuenos lugares, ciencia y buenas 

costumbres [465]. 

Про розвиток концепту свідчить метафоризація його лексеми-

репрезентанта, яка набуває якісно нових значень завдяки асоціативним 

зв’язкам, зокрема: 

- Término de fortificación. Es una obra que se levanta sobre el terraplén de la 

Plaza, alta diez y doce pes, larga de ochenta á noventa, y ancha de treinta á cuarenta, 

sobre la qual se forma el parapeto, para que caso de ganarle el enemigo, quede 

enteramente descubierto. Llámase Caballero porque assí como un hombre acaballo 

señorea a todos los que están a pie: assí este Caballero domina a toda la Plaza y a los 

enemigos: El Capitán levantó luego un Caballero alto para sujetar a los 

trabajadores, y poderlos descubrir en la obra que hacían [465]; 

- Caballero de ciudad. Se suele decir con una especie de oposición con la 

suavidad del trato, cultura, y política del cortesano; 

- Pájaro acuático, algo mayor que una paloma. Llamase caballero, porque 

parece que está siempre como á caballo; 

- Caballero en plaza. Toreador [583] 

Також у словниках з’являються метафоричні значення, що 

характеризують ціннісні конотації концепту, яких він поступово набуває в 

процесі історичного розвитку: 

- el hombre hidalgo, y metafóricamente el de nobles sentimientos (1852) [446]. 

Así el caballero que se ha de criar para imitar la grandeza de sus 

progenitores... ha de tener valor con humildad, estimación sin desvanecimiento, 

cortesía y circunspección en todos sus actos; de suelte, que no le falte cosa para 

cabal señor; caballero, compuesto de esta voz, cabal y hero, que el latín quiere decir, 



354 

señor. Ahí que caballero es cabal hero, o cabal señor que no le falta cosa para serlo, 

y digan otros lo que quisieren, que la filosofía cristiana nos da lugar y licencia para 

dar sentido que tenga olor de virtud... Más cuanto a la derivación de caballero, es 

muy sabido que se trata de caballo, y andan a caballo, y pelean a caballo. Si por esa 

razón fuere, dije yo, también se llamará caballero el playero (бідняк) o arriero 

(перевізник вантажів) que trae caballas de la mar, y también se dice el que va en 

un jumento o acémila, que va caballero, que realmente no es caballo, y parece que 

en esa opinión es impropio (1618) [489]; 

- cualquier presumido, necio, cuellierguido, etc. Se abusa tanto del vocablo 

caballero, que a lo mejor se jacta y blasona arrogantemente de serlo el más 

desconocido pelagatos. Nosotros reconocemos por caballero únicamente, al hombre 

honrado, justo, equitativo, probo, incapaz de mentir, etc. (1847) [485]; 

- una persona que se porta de manera noble y generosa (1869) [472]; 

- un hombre distinguido [415]; 

- colina sobrante al lado de un desmonte [472]. 

Сучасне трактування семантики досліджуваного концепту (аристократ; 

чоловік, що є членом військового кінного ордену; гідний та щедрий чоловік; 

особа з галантною поведінкою) [477]) свідчить про те, що безсмертя 

лицарського духу в іспанській свідомості провокує ґенезу концепту. Категорія  

боротьби в лицарському ментальному образі спочатку асоціювалася з  

драконами, згодом зі злочинцями та шахраями. Потім асоціативні зв’язки 

пов’язали цю центральну категорія концепту з лінощами, негативними 

емоціями, апатією та з відсутністю взаємності в коханні (див. Тірсо де Моліна 

«Севільський насмішник або Кам’яний гість» (1630) та розвиток сюжету в 

іспанській літературі). Супротив бідності, аморальній поведінці та відсутності 

справедливості став наступним кроком у розвитку асоціативної мережі 

концепту. Про це може засвідчити монолог Санчо Панзи – зброєносця 

славетного Дон Кіхота, у якому він говорить про свою готовністю піти за своїм 

сеньйором, який захищає бідних, знедолених, ображених, сиріт і вдів тощо: «¡Y 

que se preparen los encantadores y los que hacen daño a las viudas y a los débiles, 
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porque allí vamos y allá nos encontraremos!» [448, с. 212]. Оскільки Dios і verdad 

в іспанській концептосфері є поняттями майже ідентичними, для caballero 

боротьба за правду залишається актуальною протягом століть.  

Концепт CABALLERO залишається важливим національно-

ідентифікованим елементом сучасної мовної картини світу іспанців. Не 

зважаючи на відхід у минуле деяких ознак базового рівня, що апелювали до 

досліджуваного концепту (норовливий кінь, обладунок, зброєносець, турнір), 

іспанці як і раніше вважають, що їм властивий дух лицарства, який у сучасній 

концептосфері характеризується категоріями виклик, пошук, гідність, 

добропорядність. Хоча кожна з цих категорій має інший набір концептуальних 

ознак у порівняння зі своїми попередніми станами. Наприклад, категорія виклик 

актуалізує асоціативні зв’язки концепту з мисленнєвими одиницями благо 

людства, науково-технічний прогрес, економічні негаразди, правова держава, 

на відміну від історичних асоціацій образа, непорозуміння, відплата.  

Тож, проаналізувавши словникові дефініції та низку ознак, що вони 

включають, шляхом компонентного аналізу, ми вилучили наступні когнітивні 

ознаки, з яких складається поняттєва основа досліджуваного концепту: hombre 

adulto, individuo de la especie humana de sexo masculino;  fuerte, cabal, valiente, 

temerario; aventurero, poderoso; cortés, noble, digno, amable, generoso, fiel; posee 

de ideales de justicia, leal, honorario. У процесі дослідження публіцистичних та 

художніх текстів нами було виявлено значну кількість дериватів ключової 

лексеми, наприклад, caballerete, caballería, caballerizo, caballerosidad, caballista; 

caballeresco, caballeroso; caballerosamente.  

Аналіз образної складової досліджуваного концепту, що вивчається за 

допомогою перцептивних образів і когнітивних метафор свідчить про те, що 

для носіїв мови є характерним переважно позитивне сприйняття концепту: … si 

tu corazón palpita en busca de nuevos horizontes y justicia, si la aventura es tu 

vocación y si quieres ver un mejor mundo … ; déjame decirte que ya desde el origen 

de los tiempos fuiste nombrado paladín, tu caballo ya está impaciente por partir a 

este gran viaje y hay quienes esperan tu mano para ser auxiliados [407]. 
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Концепт включає ознаку авантюризму (як віру в практиці), про що 

свідчить існування в іспанській мові значної кількості фразеологічних одиниць 

з лексемою caballero: el poderoso caballero es don dinero, caballero de conquista, 

caballero andante. 

Лише в окремих випадках зустрічаються негативні асоціації з концептом  

CABALLERO: el caballero de diablo, el caballero de industria (шахрай / 

банківський шахрай). 

Досліджуючи значеннєву складову концепту, тобто синонімічні 

відношення, в які вступає концепт у концептосфері, несучи в собі системно-

важливу інформацію, ми знайшли значну кількість синонімів лексеми-

вербалізатора концепту (caballero, hidalgo, señor, aristócrata, gentilhombre, 

noble, jinete, hijodalgo, yóquey, montado), що засвідчує цінність даного концепту 

для національної свідомості іспанців.  

До ближньої периферії досліджуваного концепту належать стилістично-

нейтральні синоніми з різними відтінками значення без емоційно-

експресивного забарвлення. Однак, в процесі еволюційного розвитку концепту, 

значним змінам підлягає дальня периферія, де поступово зникають одні ознаки 

концепту (aventurero, siervo de Dios) і з’являються нові (comerciante, genio, 

moralista). 

Досліджуючи ціннісну складову концепту CABALLERO, що визначає 

усвідомлення та інтелектуальну рефлексію цього образу з погляду його 

значимості для іспанців, робимо висновок про його яскраву позитивну 

конотацію, оскільки він характеризується в мовній картині світу переважно 

позитивними ознаками, відображеними як лексикою, так і мікротекстуальними 

описами. 

Напр.:  … había dejado de ser un patán, pero aún no llegó a caballero [500, 

с. 86]. – Контекст свідчить про ознаку вихованості, властиву кабальєро. 

Es su obligación. Usted es un caballero [500, с. 42] – ознака 

відповідальності. 

… una conducta de caballero educado [500, с. 194] – ознака освіченості. 
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Era más caballero que soldado [426, с. 75] – ознака галантності поведінки. 

... con la sangre vuelta, más, viniendo de un gran caballero [430, с. 321] – 

ознака сміливості та відчайдушності. 

Самопожертва та безкорисна відданість добрим справам також є 

невід’ємною споконвічною ціннісною складовою іспанського caballero. 

Напр.: ... un auténtico caballero no saca provecho [590, с. 197]. 

Fue todo un caballero, modélico y abnegado [505, с. 3]. 

Концепт CABALLERÍA, когнітивна база якого увібрала в себе категорії 

oficio, saber de comportarse, estado de ánimo і стала вищою ієрархічною 

сходинкою базового концепту CABALLERO, є невід’ємним символом 

національної ідентифікації, що втілює образ відданого своїй нації чоловіка: 

… si se tratase de caballero de nación (державний муж), gobierno y herencia [430, 

с. 213]. 

Особа, яка асоціюється з концептом CABALLERO, віддана певній 

ідеології. 

Напр.:  … con la ideología de este caballero, Juan Guerra, porque la tiene y 

muy profunda [522, с. 2]. 

Будучи наділеним значною кількість позитивних ціннісних 

характеристик, історично акумульованих усередині концепту, caballero часто 

протиставляється бандитам та простолюдинам: un caballero de la carrera militar, 

y no un tosco plebeyo [439, с. 64]. Es un caballero, no bandito [430, с. 143]. 

Лексема сaballero залишається поширеною формою звертання з великою 

повагою до чоловіків: Caballero, sería usted tan amable...[ 430, с. 153]. 

Образ кабальєро ХХ століття відображає загальні тенденції розвитку 

іспанської національної концептосфери, зокрема піддавшись впливу 

актуальних для того часу концептів tolerancia, independencia, patriotismo. 

Шляхетність залишається чи не найбільш домінантною категорією 

концептуального ядра, проте, її когнітивні ознаки переміщуються від 

належності до шляхетного роду до способу поведінки. Категорія підданий 

короля поступається місцем категорії незалежність.  
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… me presentó no como su subordinado, sino como un caballero [500, с. 83].  

Колишнє служіння монарху перетворилося на відданість Батьківщині, 

причиною якої є не обов’язок, а любов до неї, вболівання за людей, що живуть 

на цій землі. У цей період асоціативні зв’язки тісно пов’язують концепт 

CABALLERO з концептом EXILIO ESPAÑOL, що відображає вимушену 

відірваність від Батьківщини, тугу за нею й намагання зробити все можливе, 

щоб повернутися. У мовній картині світу повага до чоловіка за його моральну 

поведінку та відданість своїй нації інтенсифікується лексемами mejor, todo: 

todo un caballero [430, с. 254]; el mejor caballero [500, с. 43]. 

Визначних політиків та державних діячів теж номінують лексемою 

caballero: ilustre caballero [581, с. 54], gran caballero [486]. 

Успіх є важливою категорією, яка характеризує сучасний концепт 

CABALLERO, у будь-якій сфері діяльності, оскільки гносеологічний аспект 

переосмислення цієї категорії свідчить про вміння успішних людей вести 

справи, спілкуватися, досягати домовленостей, ставити пріоритети, отримувати 

знання та загартовувати свою силу волі. Цим можливо пояснити виникнення 

словосполучення caballero comerciante, яке характеризує успішних ділових 

людей. 

Іронія, що іноді зустрічається у випадку вживання лексеми-номінанта 

досліджуваного концепту, частіше за все стосується негативної оцінки ситуації, 

а не особистих якостей людини: … auténtico caballero de la calle, ja, ja [503, 

с. 211];  caballero de la sombra [503, с. 43]. 

Серед прикметників та іменників, що виступають в реченні в ролі 

означення, не знаходимо лексем з негативним відтінком значення. 

Найпоширенішими є наступні аксіологічні ознаки досліджуваного концепту: 

honesto, abnegado, perfecto, noble, modélico, valiente, grande. 

Напр.:... le calificó de un perfecto caballero (1982) [405]. 

Також сучасний образ кабальєро характеризується лексемами hábil 

(вмілий), comprensivo (чуйний) й humano (людяний). Це ті риси, яких він набув у 

ХХ столітті. 
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Кальдеронівський образ Дон Жуана – галантного й привабливого 

кабальєро, який шанобливо ставиться до жінок, – все ще продовжує жити в 

сучасній концептосферів іспанців, збагативши ціннісну складову 

досліджуваного концепту позитивними з погляду жіночого світосприйняття 

ознаками чуйний, сентиментальний. Словосполучення caballero sentimental 

часто зустрічається в жіночому мовленні, зафіксованому в творах XIX–

XX століття, посилюючись інтенсифікаторами muy, verdaderamente [508, 

c. 121], що свідчить про важливість цієї аксіологічної ознаки концепту. Іспанки 

лексемою caballero номінують лише найбільш гідних з їхнього погляду 

чоловіків, подекуди надаючи їм ідеалізованого образу: caballero perfecto, 

caballero inexistente [586, c. 93 ].  

Зовнішність сучасного кабальєро залишається елегантною та охайною, як 

і колись, хоча мода, стиль та смаки значно змінилися. 

Напр.:  … entró, decidido e indignado, un caballero vestido de traje elegante 

[598, с. 76]. 

Віра та релігія, що є важливою інтегрованою складовою концептуальної 

картини світу іспанців, зберігає на синхронному зрізі образ лицаря віри, 

місіонера, якому притаманна самопожертва. Втім, це вже не завойовник нових 

християн, а людина, здатна пережити складнощі, рутину життя за обставин її 

позбавлення необхідних умов та зручностей існування (згадаймо Дон Кіхота, 

який не міг обійтися без допомоги свого зброєносця і потребував яскравих 

вражень від життя): el caballero de la fe puede llevar una vida rutinaria [577, 

с. 54]. 

Внаслідок розвитку прототипного ядра концепту CABALLERO існували 

такі значення, як кінний солдат, власник завойованих ним земельних угідь, 

старовинний іспанський танець [465]. Вторинний прототип включає в себе такі 

категорії: захисне укріплення, що височіє над іншими, для  оборони решти 

споруд від стрільби; земельна ділянка, що височіє над рівниною [477]. 

Отже, синхронно-діахронне дослідження дозволило дійти висновку, що 

концепт CABALLERÍA відображає фрагмент колективної національної 
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свідомості іспанців, що містить відбитки попередніх прототипних значень та 

асоціацій, на основі яких сприймається нове семантичне й аксіологічне 

наповнення, що акумулюється в даному концепті. Його особливість полягає в 

специфіці концептуальних ознак, що характеризують набір ядерних 

прототипних категорій концепту та є відсутніми в аналогічному концепті інших 

культур, зокрема, авантюрність, набожність, благочестя, самопожертва, 

послужливість, правдолюбність, манерність. 

 

 

4.2.2. Морально-етичний концепт DESENGAÑO в концептосфері 

іспанців 

Одним із найбільш автентичних національномаркованих концептів у 

мовній картині світу Іспанії є концепт, який вербалізується іменником 

DESENGAÑO. У перекладі українською мовою це слово означає усвідомлення 

помилки, розчарування, гіркий досвід, зневіра. Проте, жоден з цих перекладів не 

відтворює усієї повноти цього іспанського концепту. 

Етимологічно іменник desengaño походить від дієслова desengañar, що 

складається із префіксу із заперечним значенням desта дієслова engañar, яке 

своїм походженням завдячує простонародному латинському слову ingannare 

(глузувати, висміювати, перетворювати на жарт), глибше коріння якого сягає 

дієслова з класичної латини  gannire (верещати, скиглити, гавкати). 

Визначення та порівняння набору ядерних прототипних категорій 

концепту DESENGAÑO на історичних зрізах свідчить про кілька етапів його 

еволюційного розвитку. 

У XVI–XVII століттях, коли слово desengaño широко використовувалося 

в авантюрній та містичній літературі, ядерними категоріями поняттєвої 

складової концепту були перехід, ворожість, закритість, інсценування, 

звеличення ганьби, наруга, оскільки інтерпретаційне поле концепту розвивалося 

навколо проблеми «новохристиян» – євреїв, навернених на християнство, перед 

якими в суспільстві були закриті всі двері. Концепт DESENGAÑO в 
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національній іспанській концептосфері того часу відображав способи адаптації 

у ворожому суспільстві, розвиток стратегій інсценування та звеличення 

процесу гноблення.  

Далі прототипне ядро концепту збагачується категорією знання істини, 

яке дає змогу звільнитися від омани або уникнути помилки. У цьому значенні 

слово desengaño використовується в «Дон Кіхоті» М. Сервантеса. У словнику 

С. Удіна «Скарб двох мов – іспанської та французької» desengañar 

перекладається як вивести з омани, розкрити комусь очі [557]. Словник 

С. Коваррубіаса дає таке визначення: hablar claro, porque no conciban una cosa 

por otra (говорити прямо, щоб одне не сприймалося за інше) (1611) [461]. 

Напр.: La misma verdad nos desengaña (істина здатна вивести з омани). 

Таким чином, новоутворений в XVI столітті прототип концепту 

DESENGAÑO відображає різновид знання з практичним результатом, 

поєднавши категорії істина, реальність, практика, тобто, поява нової істини, 

яка призводить від звільнення від омани, допомагає уникнути помилки.  

Третім значенням слова desengaño є докір за помилку. Це значення 

яскраво відображається в похідних прислівниках, що часто використовуються в 

розмовній іспанській мові: desengañadamente (malamente, con desalino y poco 

acierto) i desengañado (despreciable y malo). Значення розчарування, що 

ставиться в провину тому, хто вчинив погано фіксується в словниках 

Іспанської королівської академії та художніх творах. 

Напр.: Pareciéndome que los muertos pocas veces se burlan, y que gente sin 

pretensión y desengañada más atiende a enseñar que a entretener (1699) 

[Quevedo F. Visita de los chistes. Madrid, 2006. 174 p. P. 54]. 

Асоціативне поле концепту DESENGAÑO пов’язує його не лише з 

релігійними категоріям гріха, вади, порушення закону/канону, але й з 

нехтуванням закону близьким до легковажності та з бунтом і гнівом, що 

з’являються через досвід злиденного життя, розуміння фальшивості влади, 

образу за пиху багатіїв. Інтерпретаційне поле концепту, пов’язане з 

бунтарством та авантюризмом розвивається у пікарському романі Золотого віку 
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XVI–XVII століття («Лазарільйо з Тормеса»); творах Матео Алемана, що 

містять трагічне усвідомлення законів соціальної влади та докір Богові за його 

творіння, яке стало колосальною невдачею; Терези Авільської, яка назвала 

правлячу владу autoridades postizas (владою мотлоху) за її фальшивість. 

Відмова від будь-якої трансцендентності відображалася в значенні слова 

desengañado, що асоціювалося з «новохристиянами», які вважали, що справжня 

шляхетність не є вродженою, а набувається завдяки вчинкам людини протягом 

її життєвого шляху. 

Напр.: Los desengañados dicen, que la nobleza no se adquiere naciendo, sino 

obrando [445, с. 97]. 

Вивчаючи інтерпретаційне поле концепту desengaño, можливо сказати, 

що він є межею поєднання двох протилежностей, граничною напругою між 

дозволеними й забороненими нормами громадського та релігійного іспанського 

суспільства.  Таке поєднання антином сполучає авантюризм desengañoз 

християнською надією, еразміанськими принципами гуманізму Відродження. 

Іспанське desengaño є підкоренням і, водночас, постійним порушенням 

суспільних норм, відстороненням поряд із відвертим прийняттям: адже Лазаро 

стає респектабельним чоловіком і погоджується на те, щоб його дружина 

залишалася коханкою архіпресвітера, у якого вона працювала служницею. У 

цьому варіанті концепту DESENGAÑO відсутні категорії мрія, вільне кохання, 

ностальгія, внутрішній світ. Натомість у містичній літературі концепт 

характеризується ознакою creación del mundo nuevo interiror, що створює 

асоціативні зв’язки із зануренням в себе,  суб’єктивністю, створенням чистого 

світу душі через молитви та творчість. 

Dejánla (el alma) no solamente desengañada (розчарована) de lo que la falsa 

imaginación le ofrecía, sino tan ansiosa del bien, que vuela luego a él con deseo que 

hierve (1825) [556]. 

На відміну від релігійних творів, містичних текстів і пікарського роману, 

інтерпретаційне поле концепту DESENGAÑO в пасторальній літературі 

Ренесансу, до якої належать твори Сервантеса, розвивається як жага до життя, 
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ступінь якої залежить від обсягу desengañoяк відкидання неприйнятного 

знання, що захищає людину від гіркого розчарування. Так, пастушка Марсела 

відкидає свою провину за самогубство закоханого в неї Гризостомо, під своєю 

жагою приховуючи відсутність взаємності між чоловіком та жінкою і 

відмовляючись її розкривати: ... a los que ha enamorado con la vista ha 

desengañado (розчарувала) con las palabras. Так само Санчо Панса відчуває 

існування у своїх злиднях, разом з Дон Кіхотом радіє найсмачнішому сніданку 

на траві на заздрість усім королям. Desengaño набуває рис тієї омани і вигадки, 

яка створюється людиною завдяки її жазі до життя. Вона дає їй можливість 

мріяти, тужити, отримувати задоволення від життя там, де насправді це 

неможливо. Прототипний набір категорій цього концепту позбавлений гіркоти 

і втечі. Натомість він містить категорію участі в авантюрному житті. Досвід 

desengaño насамперед міститься в проміжку між бажанням та реальністю. 

Ядерна категорія стратегія концепту DESENGAÑO яскраво 

викристалізовується в мовній репрезентації наприкінці доби бароко. 

Інтерпретація цього концепту поширюється на стратегії маніпуляції, 

інсценізації [66, с. 289]. Desengaño перетворюється на засіб маніпулювання 

заради виживання, поєднуючи в собі категорії секрет, потайливість, знання 

соціальних пристрастей, зброя, пастка для нерозсудливих. Б. Грасіан 

використовує слово desengañoна позначення двоїстості особистості, 

породженої світом, що поєднує в собі легкість авантюризму, містичну відвагу 

та осяяння, пов’язане з послухом. Desengañado – означає «людина без ілюзій»: 

Varón desengañado, cristiano sabio. Cortesano filósofo: mas no parecerlo, 

menos afectarlo [502, с. 102]. 

У добу романтизму основними значеннями лексеми desengaño були 

розчарування в коханні, історії, політиці, соціальному устрої та страждання. 

Розвиток прототипного ядра концепту та актуалізація окремих категорій 

ядерної зони призводить до розвитку полісемії мовної одиниці, яка отримує 

інше значення – efecto de ese conocimiento en el alma (результат володіння 

істинним знанням в душі, уроки гіркого досвіду). У цьому значенні лексема 
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використовується в сучасних літературних творах, зокрема в «Іспанці» Діаса-

Плахи (el desengaño que sigue al goce), у «Обуреному» Кальво-Сотело (Lo 

normal es que quienes sufren ese terrible desengaño se hagan resentidos. –

Природно, що ті, хто відчуває це жахливе desengaño,  обурюються / 

сповнюються гнівом) (1995) [579, с. 165].  

У «Щоденнику емігранта» М. Делібеса інтерпретаційне поле концепту 

DESENGAÑO розвивається завдяки використанню простонародного 

висловлювання decir misa (досл.: читати молитву), яке означає робити те, у 

що ніхто вже не вірить і дозволяє побачити зв’язок досліджуваного концепту з 

релігійною думкою про втрату, нестачу чого-небудь, який прослідковується в 

межах концептуального ядра XVI-XVII століття, проте втрачається з 

наближенням до сьогодення, витісняючись категоріями розчарування, невдача, 

передусім любовна невдача, яка може заслуговувати на покарання після 

задоволення: 

La chavala se ha llevado un desengaño de órbado, por más que ella diga misa 

(Дівчину гнітила гіркота розчарування, хоча вона й намагалася вдавати 

протилежне) (1958) [462, с. 134]. 

Отже, значення категорій омани, виведення з ворожого суспільства, 

створення власного омріяного світу в ядерному прототипі іспанського 

національномаркованого концепту DESENGAÑO залишаються актуальним до 

наших днів, що свідчить про потребу суспільства зверненості до особистості, 

розвитку індивідуальності. 

 

 

4.2.3. Ключові чинники ґенези психо-емоційного концепту 

FLAMENCO 

Наявність ендемічних концептів, тобто тих, що властиві лише певній 

території чи спільноті, визначає найбільш специфічні особливості 

концептосфери народу, які вирізняють її з-поміж інших суспільств. Проте, 

наповнення концепту, зокрема його поняттєва складова, значно частіше 
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співпадає із вмістом концептів інших лінгвокультур, ніж наявність у мовній 

системі подібного способу його номінації [77, с. 112]. Особливістю, яка суттєво 

вирізняє ендемічний концепт з-поміж інших є його когнітивна база та 

суспільно-історичне, морально-етичне або психо-емоційне наповнення, 

властиве менталітету та світобаченню відповідного народу. 

Досить специфічний у іспанській лінгвокультурі є концепт FLAMENCO, 

психо-емоційне значення якого перетворює номінацію народного танцю на 

багатогранну ментальну одиницю, що виходить за межі національного 

символічного утворення. Властива будь-якій культурі мистецька народна 

традиція в Іспанії поширилася до вираження найбільш специфічних рис 

народного духу – прагнення душі до проникнення в глибини пізнання, 

особливості, що притаманна більшості домінантних концептів національної 

концептосфери Іспанії. Емоції та почуття, втілені в етнічних різновидах музики, 

співу, танцю, є основою для ціннісної складової концепту, що визначає його 

бачення як стилю і способу життя, сенс якого полягає в життєствердженні, 

буянні, пристрасті. Психо-емоційне втілення концепту FLAMENCO є основою 

його ядерного набору категорій, тоді як історико-соціальні та морально-етичні 

риси (зокрема, його співвіднесеність із рухом інтелектуалів, політичними 

ідеями тощо) відображено периферійними елементами концепту на відміну від  

більшості подібних концептів інших лінгвокультур.  

Про ступінь важливості концепту в національній свідомості свідчить, 

перш за все, щільність його номінативного поля, тобто наявність значної 

кількості номінацій концепту та його концептуальних ознак за допомогою 

різноманітних мовних засобів.  

Номінативне поле концепту, характеризуючись комплексним поєднанням 

лексико-семантичних, фразеологічних, образно-метафоричних, синтаксичних 

мовних одиниць,  що вербалізують ментальну одиницю в мовній картині світу, 

складається із ядерної та периферійної частин, перша з яких містить прямі 

номінації концепту, а друга – контекстуальні та ситуативні прояви 

концептуальних характеристик.   
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Номінативне поле концепт FLAMENCO представлено лексичними 

одиницями, що вербалізують етноспецифічні втілення символічного образу. Їх 

можливо поділити на такі групи: 

1) емоцій (pasión, tristeza, alegría);  

2) пісні (cante jondo, fandango); 

3) танці та кінетичні рухи (martinete, granaína, alborea, rondeña, liviana, 

alegría, petenera, bambera, tanguillo, bulería, sevillana, saguiriya, campanilleros, 

minera, cantiña, soleá, caña, milonga, romance, polo, caracoles, malagueña, 

carcelera, garrotín, cartagenera, mariana, colombiana, mirabrás, debla, rumba, 

fandango, javera, fandanguillo, taranta, nana, farruca, guajira, media, romera, 

serrana, tiento); 

4) музика,  музичні інструменти, вигуки (guitarra, ritmo, palillos, 

castañuelas, palmadas, glosolalias, farfulleos); 

5) одяг (faldas de colores vivos, zapatos con tacones, pañuelos grandes, 

camisetas encajadas, flor vivo en el cabello); 

6) місце дійства (plaza, café, escena). 

Номінації концепту FLAMENCO постійно задіяні в процесах 

метафоризації окремих фрагментів мовної картини світу Іспанії.  У текстах 

різних стилів з’являються такі метафори, як  voz del pueblo, metáfora de 

pensamiento, espectáculo es universo, alma de España, alas a la mente, alegoría de 

la vida, impuso para la mente y el cuerpo; порівняння flamenco з misterio, música 

soul, cante de profundo sentimiento. Актуалізація концепту відбувається завдяки 

використанню усталених висловів esencia de cultura, arte jondo, tradición 

folclórica, símbolo nacional. Номінації концепту слугують також утворенню 

паремій та фразеологізмів: juerga flamenca (народні зібрання в Андалузії, на 

яких люди співають, п’ють вино й танцюють фламенко), volverse / ponerse 

flamenco – хорохоритися:  

Напр.: Era un cobarde perro, una vez enfadado se puso flamenco y ridiculizó 

a los tres [544, c. 191]. 
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На синтаксичному рівні когнітивні ознаки концепту можуть 

актуалізуватися шляхом протиставлення. 

Напр.:¿Tú eres un cantaor de flamenco o el anuncio de una funeraria? [599].  

Отже, ядерну частину номінативного поля концепту FLAMENCO 

складають лексеми  danza, cante, toque, instrumento musical, ballet, sentimiento, 

pasión, expresión, тоді як периферійна частина вміщує номінації різноманітних 

просторово-континуумних інтерпретацій цього феномену – estilo, música, 

aguitación politica; movimiento de intelectuales; identidad cultural; manifestación 

sociocultural; campesinado; ave de plumaje rosso.  

Когнітивні ознаки, що характеризують концепт FLAMENCO, можна 

розподілити на: 

- фізіоморфні – пов’язані з фізичною оболонкою, фізичним втіленням 

душевних поривів, специфікою рухів, створенням ритму; 

- антропоморфні – пов’язані із відносинами суб’єкт – об’єкт, 

спрямованістю на широку аудиторію, переважну більшість населення, що має 

повсякденно-побутовий світогляд; 

- ментальні – пов’язані із психо-емоційною сутністю концепту, його 

глибинним переживанням представниками нації під час кожної актуалізації цієї 

ментальної одиниці [157, с. 189]. 

Розуміючи під історичним розвитком концепту зміни в його поняттєвому, 

аксіологічному та асоціативному наповненні, а також міграційна процеси в 

межах ядра та периферійної частини, можливо стверджувати, що 

досліджуваний концепт характеризується стрімкими процесами історичного 

розвитку та формуванням вторинного прототипного ядра, яке зумовило його 

сприйняття як національнодетермінованої мисленнєвої одиниці. 

Наповнення етимологічного архетипу концепту є досить сумнівним, 

оскільки існує кілька можливих версій походження лексеми-вербалізатора. 

Найбільш розповсюдженою з них є версія про циганське походження лексеми  

flamenco, яка номінувала вид танцю, що виконувався циганами, і вперше був 

описаний М. Сервантесом у 1613 році в «Циганських легендах». Проте, не 
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варто забувати про ті культурні й духовні традиції, що існували на території 

Іспанії до приходу туди циган. До них відносяться єврейські традиції, 

мусульманський спів, народні пісні мозарабів. 

Іншою версією походження лексеми є нідерланське слово  flama, що 

означає вогонь. До того ж одне із семантичних значень слова означає 

походження із Фландрії чи фламандського регіону. 

Згідно версії, пов’язаної з арабською мовою, flamenco походить від 

словосполучення felag mengu, що арабською означає селянин-утікач або 

блукаючий світом. 

Значення, зафіксоване першими словниками кастильської мови, сідчить 

про домінування ядерних категорій походження (фламандське або циганське) 

та соціокультурна характеристика. Літературні твори XVI століття фіксують 

саме ці значення. 

Напр.: El uno italiano y el otro  flamenco, tan extraños en las provincias como 

naturales en el amor y teniendo en las manos un cartapacio donde traían escritos los 

nombres de los lugares por do pasaban y las diversidades de los trajes, costumbres, 

leyes y ceremonias que hallaban (1571) [570, c. 92]. 

Поступово збагачується аксіологічна складова концепту, позитивна 

конотація якої завдячує мистецьким тенденціям фламандського походження. 

З’являються асоціації з живописом та іншими видами мистецтва. 

Напр.: Dos sobrepellices flamencas, de Holanda, grandes, guarnecidas como 

las dichas, para Jaques, cantor flamenco (1600) [521]. 

Fueron grandes pintores y sus obras se estima Lucas de Holanda 

pintor flamenco, que pintó en España (1626) [514, c. 121]. 

Яскравіше виражається оцінка приналежності людини до певної нації, що 

свідчить про асоціативні зв’язки концепту з іншими національно вагомими 

ментальними одиницями. 

Como con la autoridad de un manuscrito de la librería de S. Víctor en París, y 

de otro suyo enmienda Lucas Torrio, gentilhombre flamenco, y discípulo digno del 

gran Erycio Puteano (1622) [514, c. 59]. 
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Este fué Carlos de Lanoy, de nación flamenco, virrey de Nápoles (1618) [548, 

c. 21]. 

Стиль фламенко асоціюється також зі способом поведінки, зовнішністю, 

одягом. 

Напр.: ... traje flamenco (1649) [600]. 

Про розвиток полісемії як просторово-континуумного явища свідчить 

поява однойменної назви птаха із білим, рожевим чи червонуватим оперенням, 

грація якого нагадувала поводження фламандських кабальєро, а яскравість 

вбрання андалузьких красунь-танцівниць. Така метафоризація концепту 

FLAMENCO свідчить про його психоемоційне наповнення, оскільки асоціації та 

метафори найчастіше виникають на основі перцептивно-емоційного досвіду. 

Напр.: … brillando como un flamenco  (1655) [539]. 

Про домінування первинного прототипу досліджуваного концепту в 

іспанському суспільстві XVIII століття, ядерними категоріями якого є nación, 

procedencia, relación internacional, actitud a otros pueblos, свідчить найбільший 

його відсоток використання в творах суспільного характеру (38%), дидактичній 

(24%) та історичній (24%) прозі в порівняння з художньою прозою (2%) та 

лірикою (2%). Ці статистичні дані засвідчують функціонування концепту в 

сфері державно-ідеологічного світогляду та його інтелектуальне 

переосмислення в сфері повсякденно-побутового світобачення, тоді як докази 

його образного переосмислення зустрічаються нечасто. 

Напр.: Estimamos sinceramente al singular flamenco y a otras naciones de 

mérito (1771) [490, c. 122]. – Словосполучення nación de mérito свідчить про 

позитивну оцінку представників фламандської нації. Цю думку підтверджує 

також досить поширене вживання лексеми  caballero у поєднанні з означенням 

flamenco:  

Este fue pensamiento original de un caballero flamenco natural de Lila, 

llamado Pedro Oudegherste (1777) [490, c. 143]. 

Проте, саме в цей історичний період закладаються ті зміни, що 

призведуть до зміни набору ядерних прототипних категорій концепту та 



370 

утворення його вторинного прототипного ядра, центральне місце якого 

посядуть категорії мистецтво, пристрасть, горіння, танець, душевний вогонь, 

доступність. 

Напр.: Empecé a leer el libro con pasión de flamenco (1747) [537]. 

У XIX столітті лексема-вербалізатор концепту FLAMENCO найчастіше 

використовується в текстах історичної (31%) та художньої (29%) прози, що 

свідчить про глибоку інтелектуальну рефлексію мисленнєвої одиниці, 

зануреної в національнодетерміноване середовище. Частотність її репрезентації 

в мовній картині світу, розвиток якої завжди на крок відстає від розвитку 

концептуальної, свідчить про появу тісних звязків концепту з вторинним 

прототипом із іншими складовими національної концептосфери  та, відповідно, 

його яскравий національно-своєрідний відтінок. Зміні набору ядерних категорій 

концепту сприяв розвиток культурно-мистецького середовища, зокрема, поява 

інтелектуальної еліти нації, що перетворила XIX століття на Срібний вік або, як 

його ще називали, нове Відродження. 

Ядерні категорії вторинного прототипу концепту FLAMENCO 

відображено в найбільш вживаних на той час семантичних значеннях 

вербалізаторів концепту, пов’язаних з фламенко як способом сприйняття 

дійсності, вираження світогляду, типом поведінки, мистецтвом, поєднанням 

антином, властивих іспанській національній свідомості. 

Наступні приклади відображають фламенко як стиль поведінки, що 

характеризується позитивним оцінним значенням в суспільстві: 

Bien podía ser que Mercedes se hubiera enamorado y dejado engañar, porque 

mi paisano era hombre de mucha labia y de agradable figura; las facciones 

correctas, aunque vulgares, y el pelo castaño, tirando a rubio, cortado a 

estilo flamenco, de ese que llaman pan y toros (1898) [443, c. 218]. 

Se comenzó a comer sin mucho ruido; todos se esforzaban en decir 

chistes. Joaquinito se burlaba del servicio y hablaba de Fornos... y de La Taurina y 

el Puerto, donde se cenaba por todo lo flamenco (1884). [452, c. 170]. 
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El Cuevas hijo era chistoso, de buena sombra; contaba cuentos de borrachos 

con tal gracia, que era morirse de risa; imitaba el lenguaje chulo, se 

cantaba flamenco por todo lo alto, amén de otras muchas habilidades, por las cuales 

se lo rifaban en las tertulias de jaez de la de Villaamil (1888) [463, c. 143].    

Концепт FLAMENCO кінця XIX століття відображає антиномінсть 

іспанського світогляду – поєднання суперечливих категорій, стилів, усього, що 

є властивим більшості представників нації і що характеризується тією 

ціннісною складовою, яка властива концептам іспанської національної 

концептосфери того часу. Наприклад, у творі А. Гавінет «Краса Гранади» 

(1896 р.) враження про цю землю описується як неосяжність мистецтва 

фламенко (inmersión en arte flamenco), що поєднує в собі різні аспекти життя. 

Архітектурному опису надаються риси фламенко, що поєднують щось від 

собору, щось від офіційної установи, щось від житла звичайного іспанця, що в 

поєднанні надає відчуття великого щастя (concepción felicísima), життєвої сили 

(más vida), властивої бурлінню народного зібрання. 

Немовним відображенням досліджуваного концепту є його втілення в 

танці й співі з однойменною назвою, що часто описується як норма поведінки 

героїв художніх творів, образ Іспанії, відображення її повсякденного життя. 

Напр.: ... le oía dar fuertes patadas en el suelo para cantar «en flamenco» 

(1885) [436, c. 85]. 

Ellos recordaban los bebedores de cerveza que inmortalizó el arte flamenco 

(1881) [431, c. 230]. 

У ХХ столітті мінливість категоріальних меж концепту розширюють його 

розуміння як виду мистецтва,  чому сприяло перенесення способу проведення 

часу в так званих cafe cantantes на професійну сцену. До складу концепту 

додаються категорії  ballet, teatro, а також  símbolo, uniformidad, identidad, 

popularización, що свідчить про намагання політичної верхівки перетворити 

вседоступність народного мистецтва на політичний інструмент влади. 

Напр.: Es una instrumentalización ideológica. Еn la danza se generan 

espacios de resistencia cultural y política [596]. 
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Незмінними в ХХ столітті залишається гносеологічно опрацьовані 

народною свідомістю концептуальні ознаки ментальної одиниці, що 

визначають її як втілення емоцій, духовні прагнення, життєва пристрасть, 

загадка існування, пікантний присмак кохання (метафорично salsa picante). 

Метафоричність мовного втіленні концептуальних ознак дає можливість 

зробити висновок про широку асоціативну мережу концепту, його актуальність 

для різних сфера життєдіяльності іспанців та його відповідність втіленню 

іспанського національного духу, психо-емоційних рис та стереотипів. Адже, їх 

FLAMENCO надихає, окриляє душу, змушує втрачати здоровий глузд, 

прикрашає, приваблює, лікує, закохує, змінює. 

 Ha sido una fiesta, pero también una actividad cultural. Quizá la actuación 

conjunta de txalaparta y flamenco se hizo un poco extraña a la gente, pero no dejó de 

ser una oferta novedosa para los asistentes (1999) [462]. 

Отже, ендемічний психо-емоційний концепт FLAMENCO, що має яскраве 

мовне та позамовне відображення, яке безперечним чином впливає на його 

ґенезу, є важливим проявом національнодетермінованої специфіки 

світоспийняття іспанського народу.   

 

 

Висновки до розділу 4 

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 історико-порівняльного 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, 
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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 концептуальній сфері 

представлена універсальними концептами з культурно-специфічними 

характеристиками та ендемічними концептами, вербалізованими 

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 з критерієм 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. Національно-специфічними характеристиками концепту 

cultura виявилися  включені в нього категорії інтелектуальних здібностей, 

знань, вмінь, рівня освіти, роботи над формуванням стилю, поведінкою, 

манерами. 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 культура. Срібний вік перетворює культуру на 
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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. Національно-

специфічними 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, solidaridad сприймається темпераментними та добродушними іспанцями 

як невід’ємна складова повсякденних стосунків. 

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 століття полярно змінилося розміщення складових 

ближньої й дальньої периферії концепту. Значення, що знаходилися на 

периферії в XVI столітті – seguridad (переконання), certidumbre (впевненість), 
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certificación (підтвердження), certificado (свідоцтво) – витіснили ядерні 

значення й у ХХ столітті зайняли їхнє місце. Натомість теологічні складові 

поступово відходили на дальній 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 антиному 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 процесі 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 fe, 

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. 
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У XVIII–XIX століттях концепт актуалізувався зі значеннями aguante 

(стриманість), disimulo (поблажливість), paciencia (терпіння), permisiόn 

(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 національно-

маркованого 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 
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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, підданість і незалежність, комерційність, 

моралізм, геніальність. 

Морально-етичний концепт DESENGAÑO визначає особливий вид 

знання, властивий носіям іспанського менталітету, який є результатом виходу з 

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 
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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.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Вивчення національномаркованих концептів іспанської національної 

концептосфери зумовлюється можливістю застосування багатокомпонентного 

аналізу з поєднанням методів суміжних напрямів досліджень у синхронно-

діахронній площині, оскільки національний відбиток лінгвокультурного 

концепту є історичним нашаруванням концептуальних ознак, віддзеркалення 

яких підсвідомо закладається в концептуальній картині світу індивіда.  

Наше дослідження базується на розробленому нами інтеграційному 

поліпарадигмальному підході на основі синхронно-діахронного аналізу 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 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 

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.  
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Під час дослідження з’ясовано, що особливостями 

національномаркованих концептів Іспанії є наявність перетворених форм 

концептів, відображених зміненим набором категорій вторинного прототипного 

ядра (поняттєва складова) та концептуальних ознак (аксіологічна складова); 

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 NACIÓN, 

MONARQUÍА ESPAÑOLA, LENGUA NACIONAL, FIESTA NACIONAL, 

CULTURA, COHESIÓN SOCIAL, SOLIDARIDAD, TOLERANCIA, LIBERTAD, 

DIVERSIDAD, FE, HONOR, IDENTIDAD, IGUALISMO, INDIVIDUALIZACIÓN, 
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AVENTURISMO, CABALLERÍA, MACHISMO, CORRIDA, FLAMENCO, DUENDE, 

DESENGAÑO, 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. 

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 
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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 антиномами іспанської свідомості є 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; 

Особливістю просторово-континуумного розвитку іспанської 

національної концептосфери, що характеризується хвилеподібною динамікою, є 

продовження історичного розвитку етнічнодетермінованих варіантів іспанських 

національномаркованих концептів, зміни поняттєвого, аксіологічного та 

асоціативного наповнення яких впливають на розвиток національно 

узагальненого концепту.  

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. 
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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 антином в межах ментальних 

одиниць, відображені в реорганізації концептуальних ознак 

національномаркованих концептів та розширенні поняттєвої та 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. 
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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 

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 

базується на тенденціях ґенезних модифікацій іспанських 

національномаркованих концептів, основними з яких є тяжіння 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 
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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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Додаток А 

 

Критерії відбору національномаркованих концептів  

 

1) частотність використання та множинність мовних форм, які апелюють до 

відповідного концепту в мовній картині світу Іспанії на певному 

історичному етапі його розвитку; 

2) обсяг асоціативної складової концепту, яка поєднує переважну більшість 

сфер життєдіяльності іспанського суспільства; 

3) утворення вторинного прототипного ядра концептів шляхом оновлення 

категорій поняттєвої складової, що свідчить про тривалість історичного 

розвитку мисленнєвої одиниці в межах національної концептосфери; 

4) 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; 

5) співіснування різних інтерпретацій концепту, пов’язаних з релігійно-

католицьким, державно-ідеологічним та повсякденно-побутовим типом 

свідомості, поєднання яких визначає специфіку антиномного світогляду 

іспанців, зумовлену особливостями їхнього національного характеру, 

менталітету та соціо-історичними чинниками. 
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Додаток Б 

Алгоритм синхронно-діахронного дослідження 

національномаркованого концепту 

 

1) Відбір мовних одиниць, що формують номінативне поле 

національномаркованого концепту на історичних зрізах та його порівняння з 

метою встановлення найбільш релевантних концептуальних ознак. 

 

2) Дослідження архетипу національномаркованого концепту як стабілізуючого 

чинника. 

 

3) Визначення та порівняння набору прототипних категорій національно-

маркованого концепту на історичних зрізах на основі понятійної 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 

національномаркованого концепту з метою встановлення онтологічного 

базису існування концепту та його ролі в національній концептосфері. 

 

5) Дослідження інтерпретаційного поля національномаркованого концепту на 

історичних зрізах та його порівняння з метою вивчення специфіки 

аксіологічної складової концепту та чинників його історичних змін. 

 

6) Встановлення просторово-континуумних векторів розвитку 

національномаркованого концепту на основі даних про модифікацію усіх 

його складових елементів (прототипного ядра, поняттєвої, асоціативної та 

аксіологічної складових) з метою вивчення тенденцій генези національної 

концептосфери. 
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Додаток В 

 

Типи свідомості 

у формуванні національномаркованих концептів Іспанії 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Католицько-

релігійний тип 

(сакральна сфера) 

 

Державно-

ідеологічний 

тип 

(ідеологічна 

сфера) 

 

Повсякденно-

побутовий тип 

свідомості 

(секулярна сфера) 

 

Етично-філософський тип 

(філософська сфера) 
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Додаток Г 

 

Ієрархія національномаркованого концепту  

за ступенем абстрактності його складових 

(синхронний рівень) 

 

Рівень свідомості та 

апелятивності  

Мовна 

репрезентація 

Приклади національномаркованих 

концептів Іспанії та категорій їх 

прототипних ядер 
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специфічна 

орієнтованість та 

найвищий ступінь 

апелятивності  
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з широкою 

сіткою 
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Базовий рівень 

свідомості з 

достатнім рівнем 

апелятивності  в 

побутових умовах 

функціонування 

Конкретні 

мовні 

одиниці, що є 

досить 

інформатив-

ними та 

здатними 

апелювати до 

абстрактних 

сутностей  
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 c
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перцептивний рівень 
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апелятивною 

здатністю 
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 b
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* Інтенсивність кольору в таблиці вказує на ступінь національної маркованості. 
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Додаток Д 

 

Розвиток прототипного ядра 

національномаркованого концепту Іспанії CULTURA 

 

CULTURA 

 

Категорії архетипного ядра 
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Категорії первинного прототипу концепту 

(cultura agri (землеробство))  
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Категорії вторинного прототипу концепту 

(cultura mentis (культивування розуму)) 

та розширення їхніх меж 

(XVI–XX століття) 
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Додаток Е 

Глосарій 

 

Абстрактні категорії – категорії, що охоплюють абстрактні сутності: 

події, емоції, соціальні явища тощо. 

Антиномія – протиріччя, зіткнення суперечливих категорій, що в 

національній концептосфері Іспанії відображено розвитком тенденцій 

гуманізації, глобалізації, демократизації, незважаючи на уособлено-

імпералістичні та католицько-догматичні вектори розвитку держави до 

останньої третини ХХ століття. 

Архетип – початкова форма концепту, реконструйована завдяки 

зіставленню мовних форм та когнітивній інтерпретації. 

Внутрішнє значення слова (за Дж. Клейбером) – значення, що відповідає 

критеріям необхідності й задовільності. 

Внутрішня форма концепту – найближче попереднє значення концепту 

(архетип або первинний прототип), за допомогою якого відбуваються його нові 

актуалізації. 

Вторинний прототип концептуального ядра – концептуальне ядро, що 

характеризується якісно новим набором найбільш типових категорій. 

Гештальт – концептуальна структура, що сприймається як цілісний і 

неподільний образ, який поєднує в собі чуттєві та раціональні компоненти. 

Дивергентність – розрізненість світобачення носіїв національної 

концептосфери, які є представниками багатоетнічного народу Іспанії, що 

проявляється в плеканні культурно-територіальних традицій та збереженні 

етноспецифічних способів світосприйняття. 

Діалектична логіка – система логічних категорій, яка є синтезом 

результатів  пізнавальної і практичної діяльність людства, що вивчає переходи 

від однієї системи знань до іншої. 
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Етнос – історично утворена стійка спільнота людей, яка має єдину мову 

й культуру, а також спільну самосвідомість. 

Етос (національний характер) – історично складена сукупність стійких 

психологічних рис, що визначають звичну манеру поведінки та типовий спосіб 

дій представників тієї чи іншої нації, що проявляються у їхніх відносинах у 

соціально-побутовій сфері, їхньому ставленню до оточуючого світу, до праці та 

відпочинку, до представників інших етнічних спільнот. 

Зовнішнє значення слова (за Дж. Клейбером) – розширене значення, що 

актуалізується в процесі мовлення та базується на внутрішньому значенні 

слова, яке відповідає критеріям необхідності й задовільності.  

Інтерпретаційне поле концепту – поле, що відображає розуміння 

національномаркованих концептів представниками нації, їхнє ставлення до 

його інформаційно-ціннісного змісту, оцінка, яка формується завдяки набору 

когнітивних ознак концепту й перетворюється на певний тип знання, підданий 

логіко-мисленнєвим та пізнавально-оцінним операціям свідомості.  

Картина світу – комплекс фундаментальних понять, які віддзеркалюють 

специфіку людини та її буття.  

Категоризація – здатність людського мислення розподіляти усі об’єкти 

та явища навколишньої дійсності на типи / категорії. 

Когнітивна база концепту – певним чином структурована сукупність 

необхідних обов’язкових знань і національнодетермінованих та мінімізовних 

уявлень того чи іншого національно-лінгвокультурного суспільства, яким 

володіють усі носії національно-лігвокультурного менталітету.  

Конвергентність – здатність зближення й об’єднання етнічних 

концептосфер в межах національної концептосфери Іспанії, вербалізація 

складових якої пробуджує національну свідомість кожного індивіда, його 

національну гордість та усвідомлення приналежності до іспанської нації. 

Конвергенція – процес усунення антиномій (протиріч) завдяки 

об’єднанню етнічних способів світосприйняття в іспанській національній 

концептосфері.    
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Конкретні категорії – категорії, що охоплюють конкретні сутності: 

люди, тварини, фізичні об’єкти тощо. 

Концепт – ментальна, об’ємна за своєю структурою одиниця, що 

відображає узагальнений суб’єктивний досвід пізнання навколишнього світу. 

Концептологія – напрям когнітивної лінгвістики, що вивчає концепти. 

Концептосфера– упорядкована сукупність концептів. 

Концептуальна картина світу – сукупність когнітивних структур та 

стереотипів на рівні людської свідомості, завдяки яким людина отримує та 

інтерпретує знання про світ. 

Лексикографічне значення мовних одиниць – таке, що відображено в 

тлумачних словниках. 

Лінгвокультурна концептологія – напрям лінгвістичних досліджень, що 

об’єднав лінгвокультурологію та лінгвокогнітивну концептологію. Вона 

акумулює і узгоджує між собою їхні основні принципи, об’єднуючи дихотомії 

«мова – культура» і «мова – свідомість» у трихотомію «мова – культура – 

свідомість». 

Лінгвокультурний концепт – ментальна одиниця, функцією якої є 

відображення культурно зумовлених уявлень індивіда про оточуючий світ. 

Лінгвокультурологія – напрям лінгвістичних вчень, що вивчає 

взаємозв’язок мови і культури. 

Маргінальні категорії – менш типові категорії певного концепту. 

Менталітет – набір специфічних когнітивних, емотивних і 

поведінкових стереотипів нації.  

Ментальність – спосіб бачення світу взагалі. 

Мовна картина світу – сукупність знань про світ, складених у 

структуровані та взаємопов’язані між собою фрагменти, що відображаються 

мовними засобами. 

Народ – велика соціальна група, вищий етап розвитку етносу, що являє 

собою надзвичайно згуртовану спільноту людей, яка характеризується єдністю 
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території, мови, культури, рис національної психіки, а також тісними 

економічними зв’язками.  

Національна концептосфера – це об’ємне й багатовимірне, цілісне 

структурне утворення, що систематизує уявлення певного соціуму про світ і 

визначається часово-просторовою мінливістю та здатністю видозмінюватися 

завдяки змінам його внутрішніх складових та зовнішніх чинників у наслідок 

їхнього взаємовпливу. Мінливість складових – субконцептосфер та концептів – 

не порушує загальну структуру інформаційної бази мислення народу. 

Національна концептуальна картина світу – це сукупність стійких 

уявлень, стереотипів, прийомів аналізу дійсності, властивих концептуальній 

картині світу кожного представника певного народу, що проявляються у 

пізнавальній діяльності народу, способі його мислення та сприйнятті світу, 

фізичній та мовній діяльності, загальних уявленнях та судженнях про 

реальність, зафіксованих у певних висловлюваннях, судженнях, приказках, 

афоризмах та в схожій поведінці в стереотипних ситуаціях. 

Національна мовна картина світу– це сукупність уявлень і знань 

народу про оточуючий світ на певному історичному етапі розвитку, що 

відображаються в значеннях мовних одиниць. 

Національномаркований концепт – це 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. 

Нація – найвищий етап розвитку етносу, що визначається як надзвичайно 

згуртована спільнота людей та характеризується єдністю території, мови, 

культури, рис національної психіки та надзвичайно тісними економічними 

зв’язками. 
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Номінативне поле концепту – сукупність усіх мовних форм, що 

вербалізують концепт у мовній картині світу. 

Поліапелятивність концепту – здатність за допомогою одного 

концепту апелювати до багатьох інших. 

Поліузуальність концепту – використання концепту в багатьох сферах 

діяльності суспільства завдяки вагомим ідейно-оцінним характеристикам та 

високим асоціативним і поліапелятивним властивостям. 

Принцип єдності свідомості й діяльності – базовий принцип 

психології, сформульований С. Л. Рубинштейном у 1933 та розроблений у 

працях О. М. Леонтьєва, В. П. Зінченка, Є. Б. Моргунова та інших, який 

визначає психологічні якості особистості та її поведінку як сторони єдиного 

процесу, в якому причина й наслідок безперервно міняються місцями.  

Принципи діалектичної логіки – положення про закономірності 

пізнання істини, що відображаються принципом руху від абстрактного до 

конкретного й навпаки та принципом єдності логічного та історичного, тобто 

руху від явищ до сутності та від сутності до їх реальних проявів.  

Прототипне ядро концепту – ядерна частина концепту, що 

характеризується набором найбільш типових категорій, що представляють клас 

об’єктів, у свідомості певного суспільства. 

Прототипні категорії – найбільш типові категорії. 

Психолінгвістичне значення мовних одиниць – таке, що відображає 

обсяг усіх семантичних ознак, включаючи чуттєве сприйняття й розуміння, у 

свідомості носія мови й виявляється шляхом асоціативних експериментів 

Теорія хаосу – вчення про складні нелінійні динамічні системи, що 

базуються на математичних концепціях рекурсії у формі набору диференційних 

рівнянь, що моделюють фізичну систему. Головними концепціями є 

неможливість точно передбачити стан системи, оскільки невеликі зміни можуть 

призвести до величезних наслідків, і можливість змоделювати загальну 

поведінку навіть найбільш непередбачуваних систем, так як хаос і є сутністю 

порядку. 
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Феноменологія – філософське вчення про структури людської свідомості, 

яке задля пізнання речей та явищ пропонує звернутися до первинного досвіду. 

Засновник – Едмунд Гуссерль (початок ХХ століття). Послідовники – 

Мартін Ґайдеґґер, Моріс Мерло-Понті. 

Фрактали – нерегулярні, самоподібні структури, малі частини яких у 

довільному збільшенні є подібними до них самих. 

Фрейм – багатокомпонентний концепт, що складається з деталей, які 

дають цілісний «кадр», «схему» та викликають багато асоціацій. 

Ядро національної концептосфери – сукупність національномаркованих 

концептів, на яких фокусується самосвідомість нації. 
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 Апробація результатів дисертації 

Результати дослідження було представлено 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 

Всеукраїнській науковій конференції 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.); на Міжнародній науковій конференції «Мови та літератури в 

глобалізованому світі: взаємодія та самобутність» (Інститут філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 18 жовтня 

2012 р.); на Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених 

«Мова, свідомість, художня творчість, Інтернет у дзеркалі сучасних 
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філологічних студій» (Інститут філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 11 квітня 2013 р.); на Міжнародній 

науково-практичній конференції «Подолання мовних та комунікативних 

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

на Міжнародній науковій конференції «Етнознакові функції культури: мова, 

література, фольклор» (Інститут філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 17 жовтня 2013 р.); на XVIIII міжнародній 

науково-практичній конференції «Научная дискуссия: вопросы филологии, 

искуствоведения и культурологи» (Москва, 12 листопада 2013 р.); на 

Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих учених «Філологічна 

наука в інформаційному суспільстві» (Інститут філології Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, 10 квітня 2014 р.); на 

Міжнародній науковій конференції «Сучасна філологія: парадигми, напрямки, 

проблеми» (Інститут філології Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка, 9 жовтня 2014 р.); на Міжнародній науковій конференції з 

філології та лінгвістики (Society for Cultural and Scientific Progress in Central and 

Eastern Europe, Угорщина, Будапешт, 31 жовтня 2014 р.); на Всеукраїнській 

науковій конференції за участю молодих учених «Філологічна наука в 

інформаційному суспільстві» (Інститут філології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 10 квітня 2014 р.); на Міжнародній 

науковій конференції з філології та лінгвістики (Society for Cultural and 

Scientific Progress in Central and Eastern Europe, Угорщина, Будапешт, 27 серпня 

2017 р.); на Міжнародній науковій конференції з філології та лінгвістики 

(Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe, 

Угорщина, Будапешт, 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.). 

 

 


