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Лексикографічний аналіз концепту «alienation» 

У статті досліджуються лексикографічні описи поняття «alienation» та 

виділяються ключові конституенти концепту. Матеріалом дослідження є 

онлайн-словники: Merriam-Webster Dictionary, Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary, Macmillan Dictionary, Cambridge Advanced Learner's Dictionary, 

Oxford Dictionary of Difficult Words та Collins English Dictionary.  

Ключові слова: лексикографія, лексикографічний аналіз, концепт, 

онлайн-словник, alienation.  

Постановка проблеми. ХХ століття у лінгвістиці відзначилося переходом 

від системно-структурного підходу до вивчення мови до 

антропоцентричного, а отже, центр уваги вченого-лінгвіста зміщується в бік 

людини. Як наслідок, виникає когнітивна лінгвістика, яка досліджує 

функціонування мови як частини пізнавальної діяльності людини. Базовим 

поняттям когнітивної лінгвістики є концепт. Ця робота присвячена 

дослідженню концепту «alienation» з використанням лексикографічного 

аналізу англомовних тлумачних онлайн-словників.    

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвідкам поняття «концепт» 

присвячено праці В.І. Карасика, О.С. Кубрякової, Дж. Лакоффа, Ч. Філлмора, 

Т. ван Дейка, в той час як лексикографічними дослідженнями займалися 

Ю.Д. Апресян, Н.Ю. Шведова, Л.Г. Бабенко. Незважаючи на значну кількість 

наукових досліджень, досі не було здійснено спроби провести 

лексикографічне дослідження концепту «alienation» з метою висвітлення 

стрижневих компонентів поняття.  

Мета нашого дослідження – виокремити ключові конституенти концепту 

«alienation» за допомогою лексикографічного аналізу визначень, поданих в 



онлайн-словниках.  

Виклад основного матеріалу. Середина ХХ століття в лінгвістиці 

характеризується зміною системно-структурної парадигми на 

антропоцентричну. Якщо метою структурної лінгвістики було дослідження 

структури системи мови, то, відповідно, антропоцентричний підхід 

концентрує увагу на користувачі мовою – суб’єкті, що мислить, пізнає світ, 

оцінює його та поділяє об’єкти дійсності на категорії. Тому поняття 

«концепт» є ключовим в лінгвоконцептології, когнітивній лінгвістиці та 

лінгвокультурології.  

Структура концепту є одним з центральних питань когнітивної 

лінгвістики. З. Д. Попова та Й. А. Стернін сформулювали польову теорію 

структури концепту, яка ґрунтується на теорії лексико-семантичного поля 

(ЛСП). Так, вони вважать доцільним виділяти ядро з центральною і навколо 

ядерною зоною, та периферію концепту, яка складається із трьох рівнів: 

ближнього, віддаленого та крайнього. Ядро концепту складають лексеми, які 

експонують ядро національної свідомості, в той час як периферію складають 

індивідуальні образи. Отже, говорячи про структуру концепту, ми можемо 

стверджувати, що він являє собою поле, центром якого є ядро, і навколо 

нього розташована периферія, заповнена асоціативними та конотативними 

значеннями досліджуваної лексеми [2]. 

Поняття лексико-семантичного поля є одним з основних понять сучасної 

лінгвістики. Його визначення концентрує в собі головні проблеми лексичної 

семантики. Ю. Н. Караулов дає наступне робоче визначення ЛСП: «Лексико-

семантичним полем називається група слів однієї мови, які є досить тісно 

пов’язаними між собою за змістом» [1]. 

Дана робота присвячена дослідженню лексико-семантичного поля поняття 

«alienation». В сучасному світі поняття самотності та відчуження є 

надзвичайно актуальними для представників усіх соціальних груп. Тому 

важливо дослідити зміст концепту «alienation» та виокремити його ключові 

конституенти задля використання цієї інформації в соціолінгвістиці та 



психолінгвістиці. У ході дослідження було вивчено семантичну структуру 

лексеми «alienation», а також встановлено елементи, що конституюють її 

синонімічний ряд. Матеріалом дослідження є вісім англомовних тлумачних 

онлайн-словників: Merriam-Webster  Dictionary, Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary, Macmillan Dictionary, Cambridge Advanced Learner's Dictionary, 

Oxford Dictionary of Difficult Words, Dictionary of Synonyms та Collins English 

Dictionary [3-10].  

Merriam-Webster dictionary подає два визначення поняття «alienation», 

перше з яких звучить як a withdrawing or separation of a person or a person's 

affections from an object or position of former attachment (відмова або 

відособлення людини чи її почуттів від об’єкта). Друге визначення є 

юридичним терміном: a conveyance of property to another, що означає 

передавання власності від однієї особи до іншої [6].  

Oxford Advanced Learner’s Dictionary дає більш стисле тлумачення поняття 

«alienation», яке представлене також двома визначеннями, перше з яких – the 

act of making somebody less friendly or sympathetic towards you – позначає, що 

«alienation» – це перш за все дія, направлена на іншу особу, результатом якої 

є погіршення ставлення іншої особи до суб’єкта. Дане визначення є цікавим, 

адже воно позиціонує «alienation» як усвідомлені дії суб’єкта, спрямовані на 

погіршення стосунків з іншими особами. Інше визначення (the feeling that you 

do not belong in a particular group) підкреслює, що «alienation» є почуттям 

відокремленості особи від соціальної групи [7].  

В той же час, Oxford Dictionary of Difficult Words дає більш комплексне 

визначення поняття «alienation»: “the state or experience of being isolated from 

a group or an activity to which one should belong or in which one should be 

involved”, яке в цілому є подібним до визначень, поданих в  Merriam-Webster 

Dictionary й Oxford Advanced Learner’s Dictionary, та позначає стан ізоляції 

від соціальної групи чи діяльності, до якої особа має бути приналежна чи в 

якій має брати участь. Дана дефініція має ряд семантично вужчих визначень, 

перше з яких “loss or lack of sympathy; estrangement” конкретизує попереднє і 



позначає втрату чиєїсь прихильності, відособлення. Друга дефініція “a state 

of depersonalization or loss of identity in which the self seems unreal, thought to 

be caused by difficulties in relating to society and the resulting prolonged 

inhibition of emotion” розкриває значення лексеми «alienation» як 

психологічного терміна та позначає стан деперсоналізації чи втрати 

особистості, який виникає через труднощі з соціалізацією та спричиняє 

тривале пригнічення емоцій. Наступне визначення “an effect, sought by some 

dramatists, whereby the audience remains objective and does not identify with the 

actors” є терміном з галузі драматургії, яке позначає ефект, за якого 

аудиторія не асоціює себе з акторами. В словнику представлене також 

визначення  юридичного терміна, яке за змістом є ідентичним 

представленому в Merriam-Webster Dictionary [8]. 

Один із найбільш цитованих англомовних словників, Collins English 

Dictionary, реєструє чотири визначення поняття «alienation», два з яких (“a 

turning away; estrangement” та “the state of being an outsider or the feeling of 

being isolated, as from society”) за змістом є ідентичними визначенням, 

зареєстрованим попередніми словниками. Дефініції (3) та (4) є термінами в 

галузі психіатрії (“a state in which a person's feelings are inhibited so that 

eventually both the self and the external world seem unreal” – пригнічення 

почуттів, внаслідок чого як внутрішній, так і зовнішній світи здаються 

нереальними), та юриспруденції (“the transfer of property, as by conveyance or 

will, into the ownership of another; the right of an owner to dispose of his 

property” – передача власності або ж право власника на відмову від неї) [4]. 

Визначення «alienation» в Cambridge Advanced Learner’s Dictionary та 

Macmillan Dictionary ідентичні дефініціям, зареєстрованим попередніми 

тлумачними словниками. Вони визначають поняття «alienation» як почуття 

невключеності в соціальну групу або ж дії, спрямовані на відштовхування 

оточуючих [3; 5].  

Задля дослідження ключових компонентів концепту «alienation» було 

вирішено дослідити Visual Thesaurus [9]:  



                                                        estrangement 

                disaffection 

 

 

                                                      action 

 

                              alienation                                           

 

                                      law 

 

 

 

          transfer      

                                                           transference 

  

Виявлено, що до семантичного поля поняття «alienation» входять 

мікроконцепти «disaffection» та «estrangement». Іншою семемою є 

юридичний термін «відчуження», що означає перехід прав або власності від 

однієї особи іншій, тому лексеми «to transfer» та «transference» знаходяться 

на периферії семантичного поля концепту  «alienation». У досліджуване 

семантичне поле також входить поняття «cruel, selfish and unkind behavior or 

actions», зареєстроване  в Macmillan Dictionary та Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary. 

Отже, домінантними для лексеми «alienation» є елементи “the feeling of 

being isolated from a particular or activity” та “an act of making someone less 

friendly towards you”. Ці дефініції зареєстровано усіма досліджуваними 

словниками. Периферійними елементами є поняття “transference of property” 

та “inhibition of emotions”. 

На наступному етапі дослідження визначимо синоніми іменника 

«alienation». За даними Oxford Dictionary of Difficult Words, до них належать: 

isolation, detachment, estrangement, distance, separation, severance, parting, 

division, divorce, cutting off, turning away, withdrawal. Щодо його антонімів, 

вони представлені одиницями variance, difference, schism. 



Dictionary of Synonyms виділяє такі елементи лексико-семантичного поля 

поняття «alienation»: до ядра ЛСП входять лексеми “unfriendliness”, 

“disaffection”, “estrangement”, “indifference” та “separation”. Ближню 

периферію складають поняття “breach”, “coolness”, “division”, “divorce”, 

“remoteness”, “rupture”, “withdrawal” i “variance”. До віддаленої периферії 

включено одиниці “breaking off”, “diverting”, “setting against” та “turning 

away” [10]. 

Висновки. На основі проведеного дефініційного аналізу лексеми 

«alienation» видається можливим стверджувати, що основними елементами 

досліджуваного концепту є “the feeling of being isolated from a particular or 

activity”, тобто “isolation”, та “an act of making someone less friendly towards 

you” (“estrangement”), які складають його ядро. Навколоядерними 

елементами є поняття “transference of property” та “inhibition of emotions”. 
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