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ЛЕКСИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ МОЛОДІСТЬ  

(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ХУДОЖНЬОГО 

ПРОЗОВОГО ДИСКУРСУ) 

 

Реалізація концепту мовними засобами – це один із способів його 

вербального портретування. Розрізняють критерії відбору: номінативна 

одиниця / лексема мусить характеризуватись порівняно високою 

частотністю, синтаксичною поліфункціональністю та полісемантичністю 

[3, с. 13]. Не завжди ім’я концепту – єдиний знак, що активізує його у 

свідомості людини [4, c. 19].  

У лексикографічних джерелах концепт МОЛОДІСТЬ представлений 

головно субстантивними одиницями (іменниками і прикметниками), а 

також субстантивними словосполученнями. Ім’я концепту МОЛОДІСТЬ 

містить два елементи: ядерну лексему youth (період життя між 

дитинством та зрілістю та молоді люди як збірне поняття [6]) та 

приядерну лексему young (особа молодого віку як чоловічої, так і 

жіночої статі [там само]). Наявність двох елементів пояснюємо 

дуалістичною природою самого концепту: молодість відкриває для 

англомовної лінгвокультури два горизонти сприйняття: як 

соціокультурного явища та молодої особи – носія образу.  

Субстантивна лексема youth є іменем концепту МОЛОДІСТЬ в 

англійській мові, адже її смисловий образ багатогранний і 

полісемантичний: вона номінує сам період (молодість), особу молодого 

віку (юнак), а також збірне поняття (молодь). Прикметник young складає 

прицентрову зону семантичної структури. Вважаємо, що ця лексема є 

опорою для визначення решти одиниць у його структурі. Її істотну 

перевагу чітко простежуємо у текстовому просторі. Це дає змогу 



стверджувати, що глибинний зміст концепту базується на атрибутивному 

значенні його імені, вказуючи на ознаку, властивість, характеристику, які 

репрезентують молодість і молодь у ролі елементів англомовної 

спільноти. Ці лексеми тісно переплетені на дискурсному рівні: youth 

зазвичай реалізовано через young. Зауважимо, що у запропонованому 

дослідженні молодь вважаємо одиницею підпорядкованого рівня. 

У рамках вербального контексту опрацьовуємо номінативні лексеми 

як у вільних, так і в сталих словосполученнях. Фрагменти дискурсу 

прирівнюємо реченню, кільком реченням чи цілісному текстовому 

уривку, які утворюють окреслені зони занурення концепту. Дослідження 

вільних словосполучень дає змогу простежити динаміку семантичної 

системи лексем та спроектувати їх на часову прикріпленість окремого 

художнього твору. Аналіз мовних засобів у тексті, опираючись на 

твердження І. А. Бехти, проводимо у напрямку ,,від смислу тексту до 

значення слова” [1, с. 101]. 

Попри те, що найбільшу репрезентативність мають центральні 

лексеми youth та young, в британському й американському художньому 

дискурсі концепт МОЛОДІСТЬ актуалізовано набором мовних засобів 

інших рівнів – частиномовні деривати та синоніми номінативних лексем. 

Частиномовні деривати імені концепту МОЛОДІСТЬ по-різному 

подають предметно-референтну ситуацію (,,когнітивний образ предмета 

мовленнєвої взаємодії, тематизованого висловлюванням, закорінений у 

попередньому досвіді та ймовірнісному прогнозуванні” [2, c. 157–158]) 

молодості у контексті. Лексеми синонімічного ряду переважно 

репрезентують підлітковий період як окремий віковий відрізок у житті 

людини, що посідає особливе місце у сучасній культурі. Тому до 

центральних залучаємо лексеми adolescence і teenage age (teens) і їхні 

деривати. До засобів вербалізації концепту МОЛОДІСТЬ належать: 

субстантивні лексеми, що безпосередньо номінують молодість як 

явище / вікову категорію / характеристику особи в молодому віці (youth, 

adolescence, boyhood, girlhood, teen age, teens, youthfulness);  

лексеми і словосполучення, що визначають осіб, які перебувають 



у молодому або підлітковому віці (youngster, young man, young woman, 

young girl, young boy, adolescent, teenager, a youth); 

ад’єктивні лексеми, що виконують атрибутивну функцію, 

вказуючи на молодий вік особи і даючи відповідну характеристику особі 

щодо типової поведінки, стилю життя тощо (young, youthful, youngish, 

boyish, girlish, teenage, adolescent, flowering, nubile); 

лексеми, виражені числівниками на позначення конкретного віку 

індивіда (He was seventeen ...). Зауважимо, що у словникових дефініціях 

вказівка на вік здійснюється за допомогою цифри (teenager – someone 

who is between 13 and 19 years old), у художньому прозовому дискурсі цю 

функцію виконують числівники, актуалізуючи у такий спосіб 

параметричну ознаку концепту.  

До засобів вербалізації відносимо також лексеми, які несуть 

стилістичне забарвлення. Найчисельнішими серед них є сленгові одиниці 

(younker, whippersnapper, skirt, missy, minx, doll, deb, coed, chick, flapper). 

Їхнє вживання характерне для американської та британської літератури 

ХХ ст. Наприклад: It was not as he would have him know, for a 

whippersnapper of a young fellow like him, to come down to that office, and 

think that he was God Almighty (J. Galsworthy). 

Сюди входять також діалектизми, притаманні британського 

чоловічого дискурсу ХІХ ст. Серед них: sprig (парубок), sapling 

(молодик), shaver (молокосос), lass (дівча), damsel (дівиця), gossoon 

(молодик), lad (юнак), hussy (зухвале, розв’язне дівчисько), dandy 

(чепурун), upstart (вискочка), beau (франт), whiffet (щеня), page (молодий 

служка), ensign (молодий лейтенант), hobbledehoy (незграбний підліток). 

Наприклад: I was a strapping young gossoon at that time, I tell you. I’ll show 

you my likeness one day (J. Joyce). 

Зазначимо, що, крім власне номінативних лексичних одиниць, до 

уваги беремо синтаксичні одиниці, продукти синтагматичної 

сполучуваності імені концепту та частиномовних дериватів. Насамперед, 

це вільні словосполучення з лексемами youth та young на позначення 

молодості як вікової категорії та молоді як вікової групи. За 



термінологією В. М. Телії, до їхнього складу входять стрижнева 

номінація та параметризатор, який приписує референту визначену 

характеристику [5, с. 51]. Семантична незалежність параметризатора від 

стрижневої номінації відрізняє такі словосполучення від фразеологізмів. 

У їхньому складі лексема youth може функціонувати як стрижнева 

номінація, наприклад: country youth (сільська молодь), або як 

параметризатор, який приписує референту опорної номінації ознаку 

,,такий, що має відношення до молоді”, наприклад: youth club (клуб, 

членами якого є люди молодого віку).  

Словосполучення з лексемою youth надають широкі можливості для 

дослідження образно-ціннісного змісту концепту, оскільки висвітлюють 

різноманітні кореляти метафор. Словосполучення the price of youth (ціна 

молодості) імплікує те, що молодість уподібнена товару, оскільки на неї 

встановлена ціну, а наявність ціни перетворює будь-яку сутність у товар.  

Метафоричний зміст концепту втілений численними атрибутивними 

словосполученнями: young thing (парубійко), young blood (молоде 

покоління), young heart (сміливець), young devil (чортеня), young divine 

(божество), young hopeful (молоде обдарування), young spark (чепурун). 

Наприклад: I cut off his allowance and made him stay at home. That made 

him think – lazy young devil! (P. G. Wodehouse) 

Дієслівні зв’язки відкривають широке поле для реалізації 

когнітивних ознак концепту МОЛОДІСТЬ. Вони передають період 

перебування особи в молодому віці або відтворюють значення, зворотнє 

віковому розвитку, іншими словами, описують вікову регресію (remain 

young, become young again тощо). Наприклад: ,,He seems to grow younger 

every year,” they would remark (S. F. Fitzgerald).  

Нерідко цілісний дискурсний фрагмент є тлом реалізації концепту 

МОЛОДІСТЬ. Тому його вербалізація потрапляє у комунікативний 

фокус, що значно розширює інтерпретаційні можливості. Наприклад: 

There is such a little time that your youth will last. The hill-flowers wither, but 

they blossom again. In a month there will be purple stars on the clematis, and 

year after year the green night will hold its purple stars... Youth! Youth! 



There is absolutely nothing in the world but youth! (O. Wilde). 

Молодість як абстрактне уявлення, особливий етап життєвого шляху 

пов’язана у свідомості з чимось нематеріалізованим (майбутнє, життєві 

перспективи тощо). Молодь як конкретне поняття більшою мірою 

виявляє чітку спрямованість (інтенцію) на визначений аспект, ніж на 

ймовірні характеристики. Наприклад, словосполучення young doctor, 

young father, young worker висвітлюють радше конкретну сферу життя, 

ніж особистісні риси. В англомовному суспільстві існують різні 

ідентифікатори слова молодь (golden youth, glamour youth), які 

висвітлюють функціональні зони концепту, а не лише описують його 

природу. Наприклад: In the hall the dean of studies stood talking to a young 

professor, stroking his chin gravely (W. S. Maugham). 

Отже, лексична репрезентація досліджуваного концепту підтверджує 

приналежність усіх його змістових компонентів до однієї предметної 

зони – феномена молодості. Тематизація і категоризація цієї зони 

можлива завдяки засобам вербалізації різного рівня. Сюди  відносимо 

номінативні лексеми, їхні синоніми і деривати як в ізольованому вигляді, 

так і у складі вільних і сталих словосполучень. Своє змістове вираження 

вони знаходять у текстовій площині, що відтворює дискурсний  

потенціал реалізації концепту МОЛОДІСТЬ. Перспективу дослідження 

складає аналіз актуалізації концепту в сучасному англомовному дискурсі 

періодичних інтернет-видань.  
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