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ПОД- СЕКЦИЯ 5. Языковедение и иностранные языки.
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ГЕНДЕРНІ РЕАЛІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ КАЗКИ

Нового наукового висвітлення набуває в останні роки питання творчих 
взаємин міфу, фольклору та літератури. Культурний поступ діалектично пов’язується 
з постійним поверненням до міфологічних стереотипів, відтворенням сталих 
міфопоетичних та метафоричних конструкцій [1, с. 2-3]. У творах жанрів сьогодення, 
зокрема в англійських літературних казках, простежується повернення до міфу як 
реакція на складні умови сучасного світу.

Вітчизняні та зарубіжні лінгвісти розглядали літературну казку в 
діахронічному та синхронічному аспектах (Пропп В. Я., Мелетинский Е. М., Сорокотенко 
О. В., Овчинникова Л. В., Швачко С. А.,  Проценко Ю. М.), з позицій антропоцентризму 
(Лещенко О. І.), комунікативно-когнітивної спрямованості (Бока О. В.), поетики 
(Масловська М. В.), образності (Антонова В. Ф.), жанрової своєрідності (Шашко 
А. М.), вивчався психологічний фактор казки (Франц М.-Л. фон.). Недостатньо 
вивченим залишається питання гендерних стереотипів в концептосфері літературної 
казки. Оскільки літературна казка виражає ціннісну орієнтацію лінгвокультурної 
спільноти, враховуючи також і гендерну диференціацію, то в нашому дослідженні ми 
ставимо за мету проаналізувати її гендерні реалії та стереотипи з позицій когнітивної 
лінгвістики.

Суть когнітивного підходу до мови полягає в переконанні, що мовні засоби 
є відображенням когнітивних структур. Когнітивний підхід до семантики слова 
припускає, що в значення слова входять не тільки ознаки, необхідні й достатні для 
ідентифікації позначуваного, а весь комплекс знань про позначуване, незалежно від 
ступеня вираженості цих знань у мові. Ці значення включають позамовний досвід 
мовного співтовариства, сукупність інтра- та екстралінгвістичної інформації в слові. 
Лексичне значення у такий спосіб зв’язується зі своєю понятттєвою основою, що 
до певної міри уможливлює реконструкцію концепту через його мовне вираження. 
Когнітивне моделювання дозволяє поглибити уявлення про зміст стереотипних знань 
гендерної тематики, а також визначити когнітивні механізми, на яких ґрунтується 
гендерна компетенція [4, с. 56].  

 Проаналізувавши тексти англійських літературних казок (“Гаррі Поттер” 
Дж. Рулінг та  “Хроніки Нарнії” К. Льюіса) з позицій когнітивної лінгвістики, ми 
встановили, що  загальний концептуальний простір літературної казки складається 
з двох основних концептосфер ЛЮДИНА і ПРИРОДА. Концептосфера ЛЮДИНА 
бінарна, асиметрична, тому містить два конституенти – ЧОЛОВІК (маскулінні 
актанти) та ЖІНКА (фемінінні актанти), які становлять антропологічний компонент 
концептуального простору літературної казки. Конституенти концептосфери 
ПРИРОДА ми номінуємо як ОБ’ЄКТИ, ФІТОНІМИ, ФЕНОМЕНИ, ТВАРИНИ, 
що разом складають об’єктний, фітонімічний, феноменологічний та анімалістичний 
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компоненти концептуального простору літературної казки. Вказані конституенти 
концептосфери ПРИРОДА набувають антропоморфних властивостей в казковому 
дискурсі, тому стає можливим також прослідкувати їх гендерну диференціацію як 
маскулінних та фемінінних актантів, враховуючи стереотипність та аксіологічну 
об’єктивацію.

Рослинний світ є частиною екстралінгвістичної реальності, того світу, що  
інтерпретується разом із людськими взаємовідносинами. Рослинний світ постає 
провідником між концептосферами ЛЮДИНА і ПРИРОДА, поміж яких домінуючою 
реципієнтною зоною є суперконцепт ЛЮДИНА, оскільки більшість фітонімів 
позначає дії, стани, властивості, ознаки, поведінку людини. Рослинний світ завжди був 
водночас близьким і загадковим для людини, вона збагачувала спектр найменувань 
власних ознак, якостей, дій, станів за рахунок знакових ресурсів рослинного світу з 
огляду на свої уявлення, оцінки, стереотипи цього світу.

Спостереження за різними рослинами, їхнім онтогенезом, взаємодією 
з людиною створювали в етносвідомості певні стереотипи у наївній картині 
світу ознак рослин та пов’язаних із ними сценаріїв, зокрема, і вербалізованих у 
продуктах культури: піснях, казках, байках, релігійних текстах, міфах тощо [2, с. 
154-155]. Стереотип як стала, фіксована структура свідомості втілює результат 
пізнання дійсності певним угрупуванням і є його схематизованою ознакою [3, с. 
247]. Ця одиниця осмислення людиною життєвих цінностей через мовну призму 
за допомогою культурної пам’яті апелює як до фактуальної, так і до аксіологічної 
інформації. Перенесення стереотипів рослинного світу на риси людської вдачі, дії, 
поведінку людини має метафоричну природу. 

Стереотипізація ознак рослин і закріплення їх за певним типом людей є 
подвійною, зворотною метафорою. Спочатку людським якостям приписувалися 
риси рослин (троянда – краса, кохання, дзвіночок – балакучість, незабудка – вірність, 
дуб – сила, міць), які фіксувалися у фольклорі як символи на позначення людини 
специфічних стереотипів. У побутовій картині світу, що реалізувалася у мовних 
одиницях з оцінним характером, знайшли відображення народні знання про оточуючу 
дійсність і ті стереотипні моделі, що характеризують мовну спільноту. Позитивно-
аксіологічні показники фітонімів зумовлюються стереотипними сценаріями 
взаємодії компонентів концептосфер ЛЮДИНА та РОСЛИНА. Рослинний компонент 
при цьому виступає метафоричним асоціатором, який корелює з метонімічним 
партонімом концепту ЛЮДИНА, або умовним мотиватором, що не бере експліцитної 
участі у формуванні інтегрального змісту сполуки, або предикатним компонентом 
диктуму. Дослідження Л. В. Пушко [2, с. 156] дали змогу зробити висновки, що 
навіть у межах однієї мови для вираження однієї і тієї ж оцінки вживаються 
мовні одиниці з різноманітною структурною організацією і різними внутрішніми 
образами. Денотативні значення переходять у статус конототивних завдяки еволюції 
національного мислення, традицій, які складаються у лінгвокультурній спільноті.

Лінгвокогнітивний аналіз є важливим етапом дослідження функціонально-
семантичних аспектів гендерно маркованої лексики та визначення концептосфер, що 
приймають участь у формуванні лінгвокультурних концептів ЛЮДИНА і ПРИРОДА 
міфологічно орієнтованого концептуального простору англійської літературної 
казки. В наших подальших дослідженнях ми плануємо детально розглянути такі 
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конституенти концептосфери ПРИРОДА як ОБ’ЄКТИ, ФЕНОМЕНИ та ТВАРИНИ, 
встановивши стереотипні сценарії взаємодії даних компонентів з концептосферою 
ЛЮДИНА.
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