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КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ПАРЕМІЙ АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ХХ СТОЛІТТЯ 

 

 Стаття присвячена вивченню концептуального простору паремій американської поезії ХХ століття, 

що уможливлює визначення специфіки американського світобачення, пропущеного крізь призму 

поетичного сприйняття. Семантико-концептуальний аналіз досліджуваного матеріалу дозволив 

виділити в американській поезії декілька груп паремій, пов’язаних із осмисленням відповідних 

концептів. Ключові слова: паремія, прислів’я, афоризм, культурний концепт.   

The article focuses on exposing the conceptual space of paroemiae of the 20th century American poetry, 

which facilitated delineating the specificity of American outlook as viewed from a poetic perspective. 

The application of semantic and conceptual analyses made it possible to define some paroemic groups 

actualizing certain concepts.  Key words: paroemia, proverb, aphorism, cultural concept.    

Паремії як дзеркало життя нації вже протягом багатьох десятиліть є об’єктом пильної уваги 

науковців, які досліджують їх дистинктивні риси [7; 11] та принципи семантико- структурної 

організації [1; 18]. Окремим напрямом вивчення паремій є їх роль у художніх текстах [13; 13].  

Метою статті є окреслення концептуального простору паремій американської поезії ХХ століття. 

Під паремією розуміємо лінгвокогнітивне утворення, що існує в художній свідомості певної 

історико-культурної спільноти та у сконденсованій формі містить відображення її уявлень про світ і 

його пізнання. Термін ,,паремія" тлумачимо як родове поняття, що поділяється на певні види, 

серед яких у фокус нашого дослідження потрапляють прислів’я та афоризми. Мова є одним з 

основних інструментів пізнання, концептуалізації і категоризації навколишнього світу [3, с. 27; 17, 

с. 340-341]. Концептуальна інформація різного типу виражається в мові за допомогою слів, 

словосполучень, речень і текстів [2, с. 42]. Як вторинні мовні знаки, паремії надають нам 

можливість побачити, яким чином в них  
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зберігаються знання та яким чином вони опредметнюються у конкретній паремії. Двоєдина суть 

паремії – сукупність у ній властивостей мовного знаку та тексту – обумовлює її здатність з одного 

боку спиратися в своєму значенні на концепт, а з іншого – містити в собі складну логічну структуру 

(судження, спонукання чи комбінацію таких логічних одиниць), яка слугує основою семантики 

вторинного мовного знаку – знаку ситуації [15, с. 1]. В принципі, кожен з квантів знання, концептів, 

у загальному вигляді може бути виражений одним словом, проте його сутність доповнюється та 

поглиблюється системою паремій, що має у своєму розпорядженні носій мови.   У свідомості 

людини існує не сама інформація про світ, а система уявлень про нього, розумове утворення, яке 

системно організує соціальний та індивідуальний досвід людини, визначаючи її розуміння того, як 



функціонує та існує цей світ. Таке утворення у когнітивній лінгвістиці розглядається як 

концептуальна картина світу, базовою одиницею якої є саме культурні концепти, спільні для всіх 

представників конкретного мовного                           соціуму [8, с. 224 – 225]. Вербальне втілення 

концептуальної картини світу засобами мови представлене у вигляді мовної картини світу. Хоча 

мовна картина відображає сприйняття світу носіями даної культури об’єктивно, таке сприйняття не 

є механічним, а тому має творчий і значною мірою суб’єктивний характер [5, с. 106].  Для 

виявлення об’єктивованих у пареміях культурних концептів, у своєму дослідженні ми 

використовуємо розроблену в рамках когнітивної поетики методику концептуального аналізу [4, с. 

3 – 4], а також розроблену В.Г. Ніконовою методику способів ідентифікації художніх концептів [10, 

с. 194 – 195]. При такому  аналізі концептуальні особливості виявляються через значення 

паремійних одиниць, які репрезентують той чи інший концепт, їх словникові тлумачення, 

контексти [3, с. 31]. Це надає нам можливість реконструювати модель концептуального простору 

паремій американської поезії ХХ століття та визначити ієрархічне співвідношення концептів у 

межах цього простору за допомогою кількісного аналізу. Дослідження паремій американських 

поетичних текстів уможливлює визначення специфіки американського світобачення, пропущеної 

крізь призму поетичного сприйняття. Концептуальний простір паремій американської поезії ХХ 

століття є частиною загального семіотичного простору [6, с. 30]. Він характеризується кількома 

параметрами, котрі пов’язані зі специфікою паремійних одиниць, що його утворюють. Сукупність 

паремій, які зустрічаються в поетичних текстах, утворюють широту цього концептуального 

простору. Маловідомі авторські афористичні висловлення формують його глибину, оскільки, на 

відміну від загальновідомих прислів’їв припускають множинність інтерпретацій. Щільність 

концептуального простору зумовлюється індивідуально-авторським стилем представників 

американської поезії ХХ століття. Зокрема, найбільше паремій зустрічається в поетичних тестах 

К.Сендберга, Р.Фроста, О.Неша та М.Мур.  З метою наочної репрезентації найбільш значущих його 

складових, концептуальний простір паремій американських поетичних текстів ХХ століття можна 

уявити у вигляді піраміди, яка відображає ієрархію концептів, що її структурують. Семантико- 

концептуальний аналіз досліджуваного фактичного матеріалу дозволяє нам виділити в 

американській поезії декілька груп паремій, пов’язаних із осмисленням відповідних концептів. 

Спираючись на концепцію А.М.Приходька, ми виділяємо в концептуальному просторі паремій 

американської поезії ХХ століття чотири великі групи концептів. Серед них домінантним є 

антропономний концепт ЛЮДИНА, який вербалізовано найбільшою кількістю паремій (149). 

Концептами телеономного порядку є вищі духовні цінності, котрі відбивають сенс  життя людини, 

втілюють певний моральний ідеал, якого людина прагне все життя [12, с. 89]. Концепти КОХАННЯ 

(84) та ЩАСТЯ (57) утворюють підгрупу емоційно- телеономних концептів, а ВОЛЯ (65) та ЗНАННЯ 

(69) – підгрупу  власне-телеономних концептів. Наступним за кількістю паремій, що його 

вербалізують (51), виступає креативно- діяльнісний концепт МИСТЕЦТВО. Концепти логіко-

філософського порядку є універсальними ментальними утвореннями, котрі репрезентують 

наднаціональні цінності, не мають  

 ________________________________________ Розділ ІІІ.  Когнітивна лінгвістика і поетика  

 249  



прескриптивних настанов та є аксіологічно індиферентними [12, с. 87]. До них відносимо 

теософські концепти БУТТЯ (45) та ВІРА (39), а також категоріальні – ВСЕСВІТ (33) та ЧАС (27).   

Концепт ЛЮДИНА характеризується комплексністю, оскільки має набір домінуючих складових 

елементів, зокрема людина та її поведінка, взаємостосунки між людьми, внутрішній світ людини, 

характеристика людини та її діяльність. У наведених нижче прикладах об’єктивація концепту 

ЛЮДИНА відбувається завдяки наявності в семантичній організації паремій відповідних лексичних 

одиниць, що корелюють  з концептом ЛЮДИНА та його складовими, зокрема таких, що 

позначають поведінку людині, а її взаємостосунки у суспільстві тощо:   "Small talk comes from small 

bones" (Pound AP1,  531);  "Ever to confess you are bored means you have no Inner resources" 

(Berryman NA, p. 913);      "Suffering is a looking-glass for reflexions we might not see otherwise"  (Long 

AP1, 793);  "There may be always a time for innocence. 

 is human, not to, animal" (Frost  

другу за значущістю групу концептів. Складниками емоційно-телеономного концепту КОХАННЯ 

виступає власне ідея кохання як почуття, а також його більш  конкретизований елемент – ідея 

відносин між чоловіком та жінкою. Ключовими елементами в наведених прикладах є найчастіше 

асоційований з концептом КОХАННЯ мовний індикатор kisses, власне лексичні одиниці love та 

 it is more than a day’s 

"Love makes one generous" (Merrill 

man must partly give up being a man with women-folk" (Frost Ant/ RF, 28).   Мовними 

репрезентантами емоційно-

"Happiness make

to achieve happiness on this terrestrial ball, and that is to have either a clear conscience, or none at all" 

s for memory to take hold of" (Clampitt, NA 

1027); Мовним індикатором концепту ВОЛЯ є, власне, лексема freedom. У свою чергу, концепт 

ЗНАННЯ вербалізується за допомогою лексем knowledge та wisdom, у семантичній структурі якої є 

сема "knowledge" (wisdom – the ability to make good and serious judgements because of one’s 

illiam James, is 

покажчики демонструють особливу значущість концепту МИСТЕЦТВО в концептуальному просторі 

паремій американської поезії, зокрема особливої уваги заслуговує література як вид мистецтва. 

Ми припускаємо, що це зумовлюється предметом нашого дослідження – поетичними текстами та 

специфікою мовної особистості авторів, які належать до поетичної спільноти. Складовими цього 

концепту виступають поетичні тексті  
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та особистість автора-поета. У наведених прикладах мовними репрезентантами концепту 

endless labour"  (Gluck NA, 15

s ear and get the 

tune they want to hear" (Randall NA, 892).  Концепти логіко-філософського порядку є значущими для 

людини в процесі осмислення світу та становлення себе в ньому. Зокрема такими концептами є 

теософські концепти БУТТЯ та ВІРА, а також категоріальні –  ВСЕСВІТ та ЧАС. Вони представлені 

(Howard NA, 1356

533). Кількісний аналіз фактичного матеріалу дає можливість встановити градацію, тобто побачити 

домінування певних концептів, їх ієрархічне розташування: не всі концепти, що актуалізовані в 

пареміях американської поезії, є однаково значущими. Домінування концепту ЛЮДИНА може бути 

пояснене явищем антропоцентризму, згідно якому людина визнається мірою всіх речей. З іншого 

боку, значну роль відіграє і антропоцентричність  пізнавальної взаємодії людини з довкіллям [16, 

с. 26], а також соціалізація людини, що втілюється у її взаємостосунках з іншими. Оскільки 

матеріалом дослідження стали поетичні тексти, це  певним чином пояснює той факт, що саме 

концепт МИСТЕЦТВО виявився одним з найбільш репрезентованих. Не менш значущим виявився і 

концепт ЛЮБОВ. Деякою мірою менш широко репрезентованими є решта концептів, причому 

концепти ЧАС і БУТТЯ об’єктивовані найменшою кількістю паремій, що частково може бути 

пояснене їх складністю для осмислення. Таким чином, ми можемо схематично уявити 

концептуальний простір паремій американської поезії у вигляді піраміди, в основі якої лежить 

концепт ЛЮДИНА,  а вершину утворює концепт ЧАС. Слід при цьому відмітити, що концепти в 

ньому утворюють цілісну систему, компоненти якої взаємодіють та переплітаються між собою. Це 

зумовлено здатністю паремій об’єктивувати більше, ніж один концепт.  Таке концептуальне 

наповнення паремій американської поезії певною мірою корелює із дослідженнями 

американської культури. Так, однією з видатних характеристик американської нації називають 

схильність до саморефлексії та пошук власного місця у світі. Засобом, який забезпечує людині успіх 

у практичній діяльності, є досягнення моральної досконалості, як по відношенню до самого себе, 

так і у взаємостосунках  з іншими [9, с. 242]. Така характеристика підтверджується наявністю в 

американських поетичних текстах більшості паремій, зосереджених на людині, її внутрішньому 

світі та людських взаємовідносинах.  Перспективи подальших наукових розвідок пов’язані із 

дослідженням концептуального простору паремій сучасної англомовної поезії  у гендерному 

висвітленні.   
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