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де XP=modifier, YP=complement (який виражає пропозицію).
Отже, можна зробити висновок, що вживання безособових конструкцій як евіденційної стратегії є прагматично моти-

вованим, а граматична структура речень з такими конструкціями пов’язана з їх інформаційною структурою та комуніка-
тивно-прагматичними інтенціями мовця. Ще одна проблема, яку треба взяти до уваги, це розрізнення цитатності та інших 
евіденційних стратегій, адже в багатьох випадках обидва варіанти вираження пропозиції є можливими. Попри це, автором 
надається перевага одному над іншим, і він може як додавати лапки, наводячи чиїсь прямі слова, так і забирати, повністю 
інтегруючи їх у власне висловлювання. Очевидно, що це має свої причини, гіпотетично – прагматичні. Але оскільки наша 
увага зосереджена на прагматичних властивостях саме безособових синтаксичних структур, питання цитатності поки що 
залишається поза полем цього дослідження. 
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ЛІНГВОКОНЦЕПТУАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ КАРТИНИ СВІТУ 
(НА МАТЕРІАЛІ ТЕЛЕСЕРІАЛУ «ЕLEMENTARY»)

Статтю присвячено концептуальній картині світу та особливостям її індивідуальної об’єктивації в комуніка-
тивному процесі. Дослідження виконано на матеріалі англомовних діалогів телесеріалу «Еlementary».
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лингво-концепТуальные парамеТры объекТивации индивидуальной карТины 
мира (на маТериале Телесериала «elementary»)

Статью посвящено концептуальной картине мира и особенностям её индивидуальной объективации. Исследо-
вание выполнено на материале англоязычных диалогов телесериала «Elementary».

ключевые слова: картина мира, когниция, концепт, концептуальная картина мира, языковая картина мира.

PeCularitieS Of OBJeCtiVizatiOn Of the indiVidual wOrldView (On materialS Of the 
teleViSiOn SerieS «elementary»)

The article deals with the conceptual picture of the world and with the singularities of its individual objectivization in the 
communicative process. The research has been made on the basis of English dialogues from the television series ‘Elementary’.

The problem of picture of the world is one of the most popular modern linguistic research directions. Nevertheless, previous 
studies of native and foreign researches have shown that the issue of its mental and verbal representation patterns still remains 
controversial in academic circles. This determined the vector of our study. The theoretical part of the article is dedicated to the 
analysis and comparison of the notions of worldview, conceptual worldview and linguistic picture of the world, their peculiari-
ties, structure, the character of their forming and the level of their interaction. The difference between these terms is stressed. 
The notions of concepts, their structure, features, classification and correlation with units of language are also examined. The 
practical part of our study includes the analysis of the communicative practice of the main hero of the television series ‘Elemen-
tary’. Much attention is given to the peculiarities of the verbalization of the concepts that reflect his individual picture of the 
world. His accentuated linguistic personality provided unique linguistic material for our work and defined its scientific novelty.

The following conclusions of our study are drawn: individual worldview has a great impact on individual communicative 
process. The analysis of the communicative practice of our hero showed prevalence of some cognitive constructs (OBSERVA-

© К. О. Латушкіна, 2015



141Серія «Філологічна». Випуск 55

TION, METHODICALNESS, SENSE, CRIME, INFORMATION, HUMAN), what proves his distinctive conceptualization of 
the reality in view of his detailed and broad picture of the world. The results of the study can be applied to further linguistic 
researches on the issue of worldview and the lingual and cognitive parameters of its verbalization.

Key words: picture of the world, cognition, concept, conceptual worldview, linguistic picture of the world.

Постановка проблеми. Серед напрямів сучасних лінгвістичних студій особливе місце посідає проблема картини сві-
ту та її зв’язок із концептуалізацією навколишнього світу. Особливості відображення результатів когнітивних процесів у 
свідомості людини та параметри їх реалізації у комунікативній практиці досліджуються у руслі концептуальної та мовної 
картин світу. метою цього дослідження є аналіз індивідуальної картини світу та лінгвальних параметрів її об’єктивації 
у мовленні акцентуйованої мовної особистості головного героя телесеріалу «Elementary». об’єктом аналізу виступають 
ключові концепти як одиниці концептуальної картини світу акцентуйованої мовної особистості. предметом дослідження 
є особливості вербалізації когнітивних конструктів у процесі комунікативної узуалізації. матеріалом дослідження слу-
гували оригінальні англомовні діалоги телесеріалу «Elementary» обсягом 400 сторінок. наукова новизна представленого 
дослідження полягає у спробі співвіднести, концептуальну та індивідуальну мовну картини світу акцентуйованої мовної 
особистості на матеріалів діалогів головного героя сучасного серіалу «Elementary». У цій версії відомий класичний де-
тектив Шерлок Холмс виступає акцентуйованою мовною особистістю, а його індивідуальний когнітивний простір уявляє 
собою унікальне поле для лінгвістичних наукових досліджень. 

Аналіз досліджень і публікацій. Перш за все, слід зазначити, що об’єктами дослідження більшості наукових роз-
відок та праць з когнітивної лінгвістики є процес когніції, тобто процес пізнання людиною дійсності та оточуючого світу 
із сукупністю різнопланових явищ, предметів та дій. Проблемі дослідження картини світу присвячена велика кількість 
наукових праць як у вітчизняних (А. А. Потебня, Г. А. Брутян, Г. В. Колшанський), так і в іноземних (E. Сепір, Б. Л. Уорф,  
М. Вебер) наукових колах. Питання концептуальної картини світу істотного аналізу отримало у працях О. І. Смирницького, 
Г. Г. Слишкіна, М. Я. Блоха, В. І. Карасика та багатьох інших мовознавців. Паралельно досліджувались також мовна карти-
на світу (І. Гердер, Ю. Д. Апресян, В. Н. Телія) та авторська картина світу (М. М. Бахтін, Б. А. Ларін, М. Б. Борісова та ін.).

Виклад основного матеріалу. Отож, у процесі поетапного аналізу когнітивних процесів було встановлено, що усі 
знання, отримані в результаті такого ознайомлення послідовно аналізуються, фіксуються та систематизуються в менталь-
ному просторі людини. Ці розумові операції, у свою чергу, набирають індивідуальних рис, притаманних лише окремому 
індивіду. Відповідно здобуті в подальшому знання та уявлення про зовнішній світ репрезентуються в особливостях до-
бору та аранжування мовних одиниць [10, с. 91].

Застосування міждисциплінарного підходу до вивчення вищезазначених когнітивних явищ уможливило формулю-
вання так званої картини світу – глобального систематизованого уявлення про навколишній світ в окремого індивіда та 
соціуму загалом [2, с. 5; 6; 7, с. 171; 11, с. 76]. Тобто, картина світу – це система знань, що формується, розширюється та 
модифікується протягом усього людського існування під впливом різноманітних факторів, включаючи соціальну групу 
особи, її вікові та гендерні характеристики, історичну епоху, умови життєдіяльності, особливості логіки, розумових про-
цесів та особистісні риси, тощо [3, с. 2].

Слід наголосити, що картина світу є системним утворенням із певними рівнями організації. Складовими цих рівнів є 
концепти, одиниці ментального лексикону людини [14, с. 89–94]. Формування останнього є невід’ємним процесом опа-
новування індивідом світу та засвоєння інформативного матеріалу. Такий внутрішній лексикон є ментальним прообразом 
людського мовлення, що за певних умов може замінювати фрагменти дійсності у когнітивному просторі людини. Подібно 
до того, як у процесі комунікації ми використовуємо мову лексичні одиниці як мінімальні смислові одиниці, у картині 
світу цю організаційну та комунікативну функції виконують концепти [12, с. 75]. 

Концепт слід розуміти як багатовимірне семантичне утворення на межі ментальних та психічних ресурсів процесу 
пізнання, що зберігаються у національній пам’яті у вербалізованому вигляді [1; 9, с. 8, 10; 11, с. 96–99]. Тобто, концепт 
знаходиться у тісному взаємозв’язку із людським мисленням, мовленням, культурою, внутрішнім лексиконом, пам’яттю 
та уявою, що у свою чергу детермінують його значною мірою [19, с. 218; 21, с. 14]. Про це свідчить також наявність різно-
манітних наукових поглядів на цей феномен, зокрема у різних наукових колах концепт відносять до культурної [2, с. 4; 
19, с. 171], ментальної [18, с. 14; 19, с. 170–171], епістемічної [18, с. 13–14], аксіологічної [18, с. 15] та прагматичної [18,  
с. 15–16] сфер. 

 Різняться також погляди на властивості концепту, серед яких вважаємо за необхідне виділити наступні:
• багатошарова структура, тобто осново утворюючий актуальний признак, до якого приєднуються оціночні компонен-

ти [1, с. 1; 4, с. 4; 11, с. 91; 14, с. 40–42; 18, с. 20–30];
• внутрішня розчленованість [1, 1];
• участь у розумовій та емоційній діяльності [11, с. 107; 14, с. 28];
• семіотична щільність, тобто властивысть вступати у синонімічні та тематичні стосунки із іншими концептами на 

основі номінативної функції [4, с. 4; 11, с. 92];
• цілісність [1, с. 1];
• лексично-семантична опора [4, с. 4; 11, с. 91; 19, с. 265];
• мінливість та динамізм, зокрема, під впливом інших концептів [11, с. 108]. 
Все це свідчить про неоднорідність концептів. Зокрема, поряд із універсальними концептами (ПРОСТІР, ЧАС, 

СІМ’Я), що є єдиними для усього людського суспільства, є різновиди, обмежені функціонуванням у певній лінгвоспіль-
ності (напр.., PROCRASTINATION). Хоча єдина наукова концепція класифікації концептів відсутня, традиційно можна 
зазначити наступні типи концептів:

• За рівнявою структурою: однорівневі (складаються з ядра або номінативного поля та одного базового шару або ближ-
ньої периферії) та багаторівневі (мають ядро, базовий шар та додаткові абстрактні шари на дальній периферії) [1, с. 1];

• За розповсюдженістю: загальнонаціональні (стандартизовані), групові (притаманні лише окремій соціальній або ві-
ковій групі певної нації) та особисті (індивідуальні) [14, с. 69–74];

• За ступенем складності: прості, що включають уявлення (узагальнені чуттєво-наочні образи предметів чи явищ), 
поняття (образні концепти, що відтворюють найсуттєвіші риси предмета чи явища) і схеми (концепти у вигляді про-
сторово-графічної чи контурної схеми), та складні, до яких входять фрейми (багатокомпонентні об’ємні стандартизовані 
уявлення чи знання про предмет чи явище), сценарій (стереотипні динамічні епізоди) і гештальти (комплексні цілісні 
впрорядковуючі структури) [16, с. 69–74]; 
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• За належністю до певного наукового напряму культурні, лінгво-культурні, емоційні, наукові та когнітивні, відповід-
но до того, з якого аспекту їх розглядають [19, с. 166], тощо. 

Усі ці концепти, різні за своїми параметрами, у поєднанні утворюють єдину систему – концептосферу, яка є струк-
турною основою картини світу. Таким чином, йдеться про концептуальну картину світу, тобто про сукупність психо-
ментальних знань про навколишній світ, що складається з концептів різних типів уявляє собою [2, с. 1; 11, с. 69; 17, с. 170; 
17, с. 211]. 

Відповідно, цілком припустимим буде твердження про зв’язок між концептами, поняттями та вербальними засоба-
ми спілкування. При цьому, концептам належить посередницька роль між ідеальним та вербальним. Вони виконують 
функцію двостороннього зв’язку між цими двома площинами: за їх допомогою колективний та індивідуальний життє-
вий досвід через призму суб’єктивності знаходить вираження в мовному просторі, тобто концепти вербалізуються через 
лексико-фразеологічні, граматичні та синтаксичні мовні одиниці. У той же час через ці мовні одиниці, тобто через мову, 
структурований інформативний матеріал потрапляє в людську свідомість та фіксується в концептуальній картині світу 
[10, с. 91; 17, с. 16; 19, с. 23]. Інакше кажучи, особливості вербалізації концептуальної картини світу відтворені в мовній 
картині світу.

Глобальність цього мовного явища зумовлює наявність розгалуженої класифікації мовних картини світу. По-перше, за 
характером наповнюваності виділяють образний або художній та функціональний або інформативний різновиди мовної 
картини світу [5]. По-друге, як і образ світу, мовну картину світу традиційно розподіляють на колективну та індивідуаль-
ну, що обумовлено особливостями вербалізації картин світу мовних особистостей [5]. Особливе місце серед індивідуаль-
них мовних картин світу займає мовна картина акцентуйованої мовної особистості, адже індивідуальні риси характеру, 
ступінь їх прояву та особливості акцентуації значною мірою впливають на мовну та мовленнєву поведінку особистості, 
способи аранжування мовних ресурсів..

Такою акцентуйованою мовною особистістю є головний герой телесеріалу «Elementary». Як відомо, ключовою ха-
рактеристикою акцентуйованих мовних особистостей є посилення певних рис характеру, що вирізняє особистість серед 
інших та впливає на її світосприйняття, процеси мислення, психічну рівновагу, взаємодію із суспільством та, звичайно, 
мовлення [10]. Такими рисами в обраного нами героя, на нашу думку, є спостережливість, уважність, логічність, методич-
ність, нестандартність мислення, інтравертивність та схильність до дедукції. Усі ці риси створюють індивідуальну карти-
ну світу Шерлока, визначають особливості його концептів та специфіку їх вербалізації, що ми і пропонуємо простежити 
на наступних прикладах.

Аналіз мовного матеріалу дозволив виокремити наступні ключові концепти індивідуальної картини світу акцентуйо-
ваної мовної особистості: слід почати з концепту OBSERVATION що, за нашим переконанням, є своєрідною когнітивною 
призмою в Шерлока, фільтром, через який проходить будь-яка інформація з навколишнього світу. Сам головний герой так 
пояснює свій метод аналізу дійсності: «I don’t guess. I observe. And once I’ve observed, I deduce». Концепт OBSERVATION 
знаходить широку ситуативну реалізацію в комунікативній практиці. Зокрема, при знайомстві з Ватсон висновок Шерло-
ка про її минулу медичну кар’єру базується на його аналізі зовнішнього вигляду рук Ватсона: «You were a surgeon, judging 
by your hands. It [Hand] was soft, no calluses. You’ve obviously gone to lengths to maintain it. Your grip is steady, firm, precise, 
yet protective of the hand itself. Also it smelled faintly of beeswax», а помічений листок паперу на підлозі вказав Шерлоку на 
засіб пересування Ватсон «Is your car parked nearby? Parking ticket fell out of your purse when you dropped it. You incurred it 
two weeks ago near the corner of 86th or 3rd». 

Варто наголосити, що концепт OBSERVATION в Шерлока нерозривно пов’язаний із іншим концептом, концептом 
METHODICALNESS, тобто з метою досягнення глобальних висновків причин тої чи іншої події герой вдається до по-
ступового аналізу супровідних факторів та другорядних подій, вибудовування схеми зв’язків та алгоритму їх виконання. 
Чітке підсумовування отриманих результатів також є шляхом прояву цього концепту: «We know three things about our 
killer: firstly, he was tall. Secondly, he was familiar to the victims. Thirdly, he was intelligent enough to conceal that familiarity by 
kicking the front door in after he killed her».

Однак, можемо стверджувати, що влучність та точність дедуктивних висновків головного героя досягається не тільки 
його уважністю чи систематичністю, але й також застосуванням усіх можливих засобів у процесі розмірковування та ана-
лізу предметів та явищ. Зокрема, Шерлок бере до уваги також сенсорну інформацію («Stale cigarette smoke, cheap cologne, 
a whiff of existential despair..».) чи дослухається до своєї інтуїції та передчуттів («Apparently, if my gut tells me I´m in danger, 
I probably am».), що вказує на вербалізацію концепту SENSE.

Залучення відчуттів до розслідування злочинів обумовлено їх інформативною цінністю, що має велике значення для 
Шерлока, у якого важливу роль також відіграє концепт INFORMATION або INFORMATIVENESS. За логікою героя, по-
вноцінне дослідження будь-якої події неможливе без аналізу наявних відомостей про кожну деталь людини, предмета чи 
явища, що мали місце. Так розслідувати одну зі справ детективу допомогли здобуті знання про властивості рису, що був 
знайдений на місці злочину: «Rice is a natural desiccant. It can be used to absorb moisture from electronic devices that have 
been immerged in water». 

Широко розповсюдженим є також концепти CRIME та CRIMINAL, що в нашого героя є досить розгалуженими, що 
пов’язано із його професійною діяльністю. Ці концепти вербалізуються за допомогою мовних одиниць на позначення 
різновидів злочину та злочинців (killer, arsonist, arson, robber, kidnapper, pickpocket, murderer, blackmail тощо). 

При цьому, концепт CRIMINAL в розумінні Шерлока багато в чому визначається індивідуальною концептуалізацією 
людини (HUMAN). Для нашого героя людина – це не просто біологічне створіння чи особистість серед суспільства, а без-
межне поле для дослідження та вдосконалення, і розуміння психології злочинців, їх мотивів, почуттів та логіки мислення 
є запорукою розкриття злочину. «It has its costs: learning to see a puzzle in everywhere. Once you start looking, it’s impossible 
to stop. It just so happens that people and all the deceits and delusions that inform everything they do tend to be the most fascinating 
puzzles of all». 

Висновки. Отож, проаналізувавши лінгвоконцептуальні параметри об’єктивації індивідуальної картини світу акцен-
туйованої мовної особистості, ми дійшли висновку про наявність специфічних відмінностей в характері концептуалізації 
дійсності, у порівнянні із узуальною картиною світу. Зокрема, широко концептуалізованими є такі когнітивні конструкти, 
як OBSERVATION, METHODICALNESS, SENSE, INFORMATION та CRIME, що, на нашу думку, свідчить про деталі-
зацію та об’ємність світогляду особистості мовця. Таким чином, проведене дослідження дає змогу зробити висновки, що 
індивідуальна концептуальна картина світу значною мірою визначає особливості комунікативної практики мовної осо-
бистості, зокрема впливає на вибір та використання лексичного та синтаксичного мовного матеріалу.
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ЕТАЛОН ЯК ОБРАЗНА ОСНОВА ПОРІВНЯЛЬНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

Стаття присвячена порівняльним фразеологічним одиницям німецької мови. Розглядається проблема національ-
но-культурної специфіки фразеологічної одиниці. Аналізується образ-еталон як основа порівняльних фразеологіз-
мів та типи фразеологічних порівнянь. Іншим важливим аспектом дослідження є ступінь мотивованості образної 
структури фразеологізму. Особливий інтерес становить процес актуалізації певних символів (образів, еталонів) в 
порівняльних фразеологізмах німецької та української мови.

ключові слова: фразеологізми, порівняння, порівняльні фразеологічні одиниці, образ, еталон, символ.

эТалон как образная основа сравниТельных фразеологизмов немецкого языка
Статья посвящена сравнительным фразеологическим единицам немецкого языка. Рассматривается проблема 

национально-культурной специфики фразеологических единиц. Анализируется образ-эталон как основа сравнитель-
ных фразеологизмов, а также типы фразеологических сравнений. Другим важным аспектом исследования является 
степень мотивированности образной структуры фразеологизма. Особый интерес представляет процесс актуали-
зации определенных символов (образов, эталонов) в сравнительных фразеологизмах немецкого и украинского языка.

ключевые слова: фразеологизмы, сравнение, сравнительные фразеологические единицы, образ, эталон, символ.

the mOdel aS an image-Bearing BaSiS Of COmParatiVe PhraSeOlOgiCal unitS Of german 
language

The article is devoted to comparative phraseological units of German language. The problem of national and cultural 
specificity of phraseological units is analyzed. For the time being, phraseological system of any language is viewed as the most 
nationally-determined and specific phenomenon. Within linguistic-cultural approach to this question, national and cultural 
uniqueness of phraseological units is expressed in the presence of some extra-linguistic component in the meaning of a word. 
This component is always conveyed by some models, images or even symbols. It is caused by certain factors which are specific 
to a particular culture. They are: national traditions, customs, rituals, beliefs, history etc.

The article also dwells upon the analysis of image (model) as the basis of comparative phraseological units and upon the 
types of comparison, which are subdivided into «physiological» and «psychological» ones. The features of images (models) 
of comparative phraseological units are distinguished between motivated (determinative, characteristic) and non-motivated. 
Another very important aspect of this research is the degree of motivation of image-bearing structure of phraseological units. 
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