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Стаття присвячена репрезентації опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ за допомогою іконічних знаків-діаграм у готичних романах про вампірів. Були досліджені вербальні засоби на морфологічному та синтаксичному рівнях мови. Найбільш репрезентативними прикладами репрезентації іконічних знакамидіаграмами, на синтаксичному рівні, виявились полісиндетон, асиндетон, антитеза та паралельні
конструкції. Полісиндетон представлений багатокомпонентними координативними конструкціями, у
складі яких елементи поєднуються як рівноправні за допомогою сполучників and та or. Концепт ЖИТТЯ
співвідноситься з поняттями активної дії, звучання, того, що сприймається органами чуття, у той
час як СМЕРТЬ осмислюється суміжно з поняттями болю, страждання, пролитої крові, що діаграматично репрезентовано в координативних конструкціях. ЖИТТЯ ж репрезентовано як таке, що сповнене
світла й кольору, дзвінкості, а також радості й любові. Координативні конструкції, що містять розділовий сполучник or реалізують діаграматичну репрезентацію межі, яка встановлюється між сферами
ЖИТТЯ та СМЕРТІ. Асиндетон відіграє важливу роль у репрезентації тріади ЖИТТЯ – БЕЗСМЕРТЯ –
СМЕРТЬ, оскільки сприяє емоційній вербалізації та упорядкуванню мовної структури відповідно до встановленого концептуального зв’язку. Варіюванням конструкції (сполучникова, безсполучникова) експліковано відсутність чи наявність дистанції між концептуалізованими явищами. Протиставлення понять
також вербалізовано вживанням альтернативної конструкції either…or…. До синтаксично паралельних конструкцій залучаються лексичні засоби, які сприяють актуалізації концепту ЖИТТЯ через його
симптоматичне позначення (рух, вібрація, дихання, пульсація), а вербалізація концепту СМЕРТЬ здійснюється за допомогою позначення причини й наслідку, очевидно, тому, що саме їх людина спостерігає
в реальному житті. Повтор одного й того ж складника у структурі висловлювання діаграматично
відтворює різні ознаки концептуалізованих понять. Збільшення форми уможливлює прозоре кодування
таких характеристик явищ і подій: тривалість життя та циклічність, повторюваність смерті.
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Постановка проблеми в загальному вигляді та
обґрунтування її актуальності. Спрямованість лінгвокультурології та лінгвоконцептології на вивчення
різноманітних понять та аспектів дійсності спричинило дослідження багатьох сфер нашого буття. Такі
наукові пошуки не обмежуються певною культурою
чи певним соціумом, а включають в себе культурне
знання різних лінгвокультур. Усе це призводить до
встановлення їх ментальної природи та, з часом, до
їх систематизації та впорядкування.
Вивчення концепту як сутності, що обумовлює
та узагальнює пізнавальну діяльність людини,
відображену у мові, відбувається у межах лінгвокогнітивного підходу. Лінгвосеміотичний аспект,
як його частина, дозволяє підкреслити найсуттєвіші риси як у плані змісту, так і в плані будови.
Виокремлення та визначення знакової природи
концептів є важливим доповненням до лінгвокогнітивного напряму в лінгвістиці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Знак
є об’єктом семіотичного аналізу, який вказує на
єдність форми та змісту, над співвідношенням яких
замислювались філософи й намагалися розв’язати
питання щодо вмотивованості позначуваного й
позначувального [8, 74]. Спроби їх дослідження
прослідковуються від античної філософії (зокрема
у філософії Конфуція, теорії фюсей і тесей [4], у
філософіях Платона та Аристотеля [2, 42–47]),
до сьогодення В. фон Гумбольдт [1, 324–326],
О. О. Потебня [7, 171], Т. О. Козлова [3, 34],
Ч. С. Пірс [6], І. І. Сєрякова [9], К. Я. Сігал [10],
Г. Соннерсон [12], О. Фішер [16], Дж. Хайман [13],
B. Херлофски [14] та ін.
Вченими [5; 12; 13; 15] була підтримана ідея
про недовільність мовного знака й виходять із
знакової теорії Ч. Пірса, яка ґрунтується на взаємовідношеннях між знаками, які в залежності від
характеру зв’язку означуваного та означального
поділяються на три класи: знаки-індекси, знаки
символи та знаки-ікони [6].
Метою нашого дослідження є встановлення
іконічних знаків-діаграм, які використовуються
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нує складники, які поза межами конструкції не
належать до одного синонімічного ланцюга:
“Color and light … and joy and love…” (6, 237);
“… in a little universe of shouting and laughing and
quarreling men and women…” (9, 57); “fresh and
crisp and alive” (4, 177).
СМЕРТЬ стимулює відчуття одноманітності
й монотонності, що часто кодується синонімічними атракціями: shake “to move backwards and
forwards or up and down in quick, short movements”
[11], shiver “shake slightly” [11] “a quicksand shake
and shiver at the incoming of the tide” (12, 248).
Разом з цим уживання синонімів в одній конструкції сприяє збільшенню напруження, емоційності висловлювання, а збільшення форми знака
іконічно відповідає інтенсифікації змісту.
У складі координативних сполучникових конструкцій об’єднуються також позначення протилежних понять. Уживанням таких зворотів досягається експлікація концептуального поєднання,
антагонізмів (“But this is life and death” (12, 240)
і вербальне портретування світу БЕЗСМЕРТЯ
(світу немертвих / неживих) (“… life and death
and good and evil worked with each other” (6,
186), “…of courage and cowardice, of blood and
death, and of life” (3, 4).
Отже, полісиндетон є ефективним способом
діаграматичної репрезентації гармонійної єдності
різних сфер пізнання людини й цілісності Всесвіту.
За допомогою двоядерних координативних
конструкцій, до складу яких залучається єднальний сполучник and, досягається паралелізм знакового втілення й діаграматичної репрезентації
понять ЖИТТЯ та СМЕРТЬ. Наведемо приклади
синтаксичного паралелізму з протиставленими
асоціатами: “light and life” (6, 237) та “out of
dark and out of death” (10, 551); “healing and life”
(11, 115) та “death and chaos” (9, 50); “life and
cheerfulness” (12, 141) та “bitterness and death” (9,
413); “men and women” (9, 57) та “skeletons and
moldering dead” (8, 125).
Інший тип координативних конструкцій містить розділовий сполучник or і реалізує діаграматичну репрезентацію межі, яка встановлюється
між сферами ЖИТТЯ та СМЕРТІ через експлікацію таких явищ:
– того, що з перелічуваних явищ можливе
тільки одне – шлях до смерті або життєвий шлях
(“grim and fixed as death or fate” (12, 219), життя
та сила або блідість та слабкість (“… filled with
life, no sign of pallor or weakness in her” (8, 51),
смерть чи божевілля (“the veil of death descended,
or the veil of madness” (8, 32);
– того, що перераховані явища періодично чергуються або змінюються іншими – різні напрямки
(“go back, or forward, or to the side” (10, 75) (про
пошуки вампіра й боротьбу з силами зла), модуси
сприйняття чогось (“Revulsion at the sight or smell
of death ...” (9, 92) тощо.
Отже, синтаксичні конструкції, у складі яких
однорідні члени відмежовані один від одного

для репрезентації опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ
в готичних романах про вампірів. Об’єктом
виступають іконічні знаки-діаграми. Предметом дослідження є способи репрезентації концептів ЖИТТЯ – СМЕРТЬ у готичних романах
про вампірів за допомогою іконічних знаків-діаграм. Матеріалом дослідження виступили готичні
романи про вампірів XIX – XXI століть.
Виклад основного матеріалу дослідження.
У ході нашого дослідження були вилучені та
проаналізовані вербальні засоби відтворення
знаків-діаграм, які на морфологічному рівні
(“Traditional protections against the rising of the
Undead” (2, 206). На синтаксичному рівні виявлено їх вираження за допомогою полісиндетону
(“… struggle for life and strength…” (12, 135),
асиндетону (“Real death, total death, inevitable,
irreversible” (9, 48), антитези (“… the other, been
eternally young and eternally ancient, living moment
to moment” (8, 79), паралельних конструкцій (“a
celebration of death <…> but it was a celebration of
the life after” (8, 60). Оскільки одні й ті ж засоби
уживаються для актуалізації цих концептів, то
вони, імовірно, є взаємозумовленими та представленими у термінах один одного.
Полісиндетон представлений багатокомпонентними координативними конструкціями, у
складі яких елементи поєднуються як рівноправні
за допомогою сполучників and та or. У проаналізованих контекстах цим засобом виражено невідокремлені поняття, які передбачають одне одного.
Концепт ЖИТТЯ співвідноситься з поняттями
активної дії, звучання, того, що сприймається
органами чуття, зокрема ‘дихання, колір, світло,
дія, звучання, життєрадісність, сила’. Оскільки
ці поняття асоціативно пов’язані з ЖИТТЯМ, їх
позначення об’єднуються й навіть синонімізуються в межах координативних конструкцій: “I
lived and breathed” (9, 57); “Color and light and
music and life…” (6, 237); “And drove her forth to
liberty and life” (11, 114); “Descend with healing
and with life” (430, c. 413); “She is in gay spirits
and full of life and cheerfulness” (12, 141).
Слід зауважити, що СМЕРТЬ / НЕБУТТЯ
осмислюється суміжно з поняттями болю, страждання, пролитої крові, руїни, сморіду, хаосу, що
діаграматично репрезентовано в координативних
конструкціях: “All of them connected with death,
and … pain, and trouble” (12, 244), “The thing in the
coffin writhed, … whilst the blood from the pierced
heart welled and spurted up around it” (12, 184); “...
one black empty ruin of ashes and death” (8, 175);
“no taint of death and decay” (12, 179); “… that
indefinable morgue smell of chemicals, cleaning
fluids ... and something else, the smell of death” (7,
81); “… say these monstrous things about death and
chaos to her …” (9, 50).
Координативні конструкції комплексно відтворюють багатогранність семіотизованих явищ.
ЖИТТЯ сповнене світла й кольору, дзвінкості, а
також радості й любові. Синтаксичне ціле поєд123
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р озділовим сполучником, виявляються діаграмами важливого для готичної картини світу синкретичного змісту – ‘взаємозамінність, чергування та взаємовиключення, роздільність явищ’.
Отже, координативні синтаксичні конструкції
зі сполучниками and та or виявилися ефективним
засобом вербалізації концептуального поєднання
протилежностей.
Аналіз матеріалу доводить, що сполучникові
конструкції є дуже частотними. Проте асиндетон також відіграє важливу роль у репрезентації
тріади ЖИТТЯ – БЕЗСМЕРТЯ / СВІТ НЕМЕРТВИХ – СМЕРТЬ, оскільки сприяє емоційній вербалізації та упорядкуванню мовної структури
відповідно до встановленого концептуального
зв’язку. Розглянемо окремі приклади.
У контексті “If there is any good in life, in history,
in my own past…” (5, 302) безсполучниковий перелік діаграматично віддзеркалює наближеність
складників та їх ієрархію (ціле – частина – частина частини) у концептуальній структурі. Ціле
життя у Всесвіті (life) пов’язується з його частиною – історією країни, народу, окремого суспільства (history) і насамкінець з частиною історії
суспільства – життям, минулим індивіда (my own
past). Порядок розташування складників вербальної структури відповідає логіці ієрархічного упорядкування явищ і речей (від загального до часткового) і реалізує іконічні принципи дистанції та
порядку за «таксономічною моделлю» [3, 90].
Отже, відсутність сполучників (асиндетон)
віддзеркалює єдність складників Всесвіту шляхом зменшення відстані між позначеннями понять
недистанційованих у концептуальній структурі.
У наступному контексті позначення природних
феноменів rivers, oceans поєднуються безсполучниковим зв’язком. Водночас вони об’єднуються з
соціальними реаліями буття людини, тобто явищами культури, а не природи, тому вони віддалені від інших сполучниками. Оскільки природа й
культура становлять єдиний всесвіт, такі асоціації
вербалізовано у координативній структурі, елементи якої поєднуються як за допомогою сполучника, так і без нього: “… all the life of this world, its
rivers and cities, its oceans, its everything” (2, 103).
Варіюванням конструкції (сполучникова,
безсполучникова) експліковано відсутність чи
наявність дистанції між концептуалізованими
явищами. Розгорнуті переліки візуалізують тривалість і безперервність ЖИТТЯ, а також безкінечність СМЕРТІ, БЕЗСМЕРТЯ. З огляду на це
сполучникові та безсполучникові координативні
конструкції є іконічними засобами кодування
таких ознак концептуальної опозиції ЖИТТЯ –
СМЕРТЬ як ‘існування – руйнування’ і ‘тривалість – термінативність’.
Отже, сполучниковим і безсполучниковим
зв’язком діаграматично представлено вербальне
об’єднання концептуально наближених понять.
Протиставлення понять вербалізовано вживанням альтернативної конструкції either…or…,

наприклад, “either life or death” (12, 203); “either
dead or asleep” (12, 70). На нашу думку, ця конструкція діаграматично репрезентує й посилює
концептуалізовану розмежованість у чергуванні
перелічувальних явищ, їх взаємовиключення і
несумісність, оскільки дистанція між однорідними членами збільшується за рахунок інкорпорації сполучника при кожній складовій частині
вербальної структури.
Інші структури вибудовуються за допомогою синтаксичного паралелізму, наприклад, “His
eyelids fluttered, and his eyes regained their life
again” (6, 31). Повторенням моделі (Актант +
ДІЯ) не тільки досягається деталізація, уточнення
інформації про те, що відбувається, але також
встановлюється метонімічний зв’язок між складниками змістового цілого: повіки і очі (eyelids,
eyes), рух і відновлення життя (flutter, regain).
Слід зазначити, що до синтаксично паралельних
конструкцій залучаються лексичні засоби, які
сприяють актуалізації концепту ЖИТТЯ через
його симптоматичне позначення (рух, вібрація,
дихання, пульсація). Тим часом вербалізація концептів СМЕРТЬ, БЕЗСМЕРТЯ, НЕБУТТЯ здійснюється за допомогою позначення причини
й наслідку, очевидно, тому, що саме їх людина
спостерігає в реальному житті. Хоча в окремих
випадках вкрай важко розрізнити зв’язки ‘симптом і явище’ та ‘причина й наслідок’, адже обидва різновиди зв’язків ґрунтуються на відношенні
‘частина – ціле’: “Blood would follow. Death would
follow” (3, 31).
Повтор одного й того ж складника у структурі висловлювання діаграматично відтворює
різні ознаки концептуалізованих понять. Збільшення форми уможливлює прозоре кодування
таких характеристик явищ і подій: тривалість
життя (“For the first time in his long, long life…”
(11, 157), циклічність, повторюваність смерті (“…
accepting again and again the invitation to death
rather than extending it” (8, 55); “… more than a
hundred years after his death and after the death
of Sultan Mehmed, as well” (5, 108), інтенсивного
вияву ознаки (“… there was silence over everything,
silence so profound that it startled me” (12, 219).
Отже, збільшенням форми кодується розширення
змісту, і реалізується квантитативний принцип
іконічності.
Ефективність іконічних діаграматичних знаків значно зростає у випадку комбінації синтаксичних і лексичних засобів. Семантична антитеза, поєднана з синтаксичним паралелізмом
(“Come willing and take life. Fight, and take death”
(10, 235), посилює опозитивність (“Tonight is
a night for celebration (ЖИТТЯ), not for death”
(1, 162) нероздільних концептів ЖИТТЯ та
СМЕРТЬ у свідомості носіїв готичної лінгвокультури (“thy death will be thy birth” (1, 4).
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, іконічні діаграматичні знаки, реалізовані на синтаксичному рівні мови, виявилися
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вельми ефективними для кодування інформації
про ЖИТТЯ, СМЕРТЬ та БЕЗСМЕРТЯ / СВІТ
НЕМЕРТВИХ в готичній лінгвокультурі. Пер-

спективним виявляється дослідження знаківсимволів у репрезентації опозиції ЖИТТЯ –
СМЕРТЬ.
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Representation of the opposition LIFe – DEATH
with the help of iconic signs-diagrams
(Based on the GOthic novels about vampires)
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The article is devoted to the representation of the opposition LIFE – DEATH with the help of iconic signs-diagrams in
the Gothic novels about vampires. Verbal means of representation of the iconic signs-diagrams were studied at the morphological and syntactical levels. The most vivid examples of representation of iconic signs-diagrams at the syntactical
level were polisyndeton, asyndeton, antithesis and parallel constructions. Polisyndeton is represented via multicomponent
coordinative constructions, where all the elements are combined as equitable with the help of conjunctions and, or. The
concept LIFE correlates with notions of active actions and sound of what is perceived with the organs of senses which
show LIFE as bright, colorful and light, and the concept DEATH is understood together with feelings of pain, ruin, blood
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that is diagrammatically represented in the coordinative constructions. Another type of coordinative constructions, with
the conjunction or denotes the diagrammatic representation of the border between the spheres of LIFE and DEATH via
explication of different notions. Asyndeton also has an important role in the representation of the concepts LIFE and
DEATH and of the triad LIFE – IMMORTALITY – DEATH, as shows the emotional verbalization and ordering of the
language structure according to the established conceptual connection. The antithesis is represented with the help of
the alternative construction either…or…. The combination of different components or repetition of the same one in the
structure of the phrase diagrammatically represents different peculiarities of the conceptualized notions. The growing of
the form makes it possible to show the coding of such characteristics of events and notions as duration of life and cyclic,
repeated character of death.
Key words: iconicity, concept, sign, signs-diagrams, opposition.
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