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Анотація. Статтю присвячено виявленню специфі-
ки вербалізації поняття «кровопролиття» у семантичній 
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цептуальної картини світу. 
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Постановка проблеми. Розвиток лінгвістики сьогодення 
характеризується зміною системно-структурної наукової пара-
дигми, в рамках якої мова розумілася як замкнута, ієрархічно 
організована система, на парадигму когнітивної лінгвістики. 
Когнітивна наукова парадигма характеризується спрямуванням 
на вивчення мови як засобу отримання, зберігання, обробки, 
переробки й використання знань, на дослідження способів кон-
цептуалізації й категоризації певною мовою світу дійсності та 
внутрішнього рефлексивного досвіду [1, c. 32]. За О.С. Кубря-
ковою, стрижнем цієї науки є її направленість на отримання 
знання про знання [2, с. 41]. Одним з найважливіших принципів 
когнітивізма у такому разі стає антропоцентричний інтерпрета-
тивний підхід до вивчення мовних явищ, коли мова є продуктом 
діяльності людини. У межах такого підходу до вивчення мовних 
явищ людина розуміється як така, що діє, активно сприймає та 
продукує інформацію, а також керується у своїй розумовій діяль-
ності певними схемами, програмами, планами та стратегіями [3].

Отже, сучасний стан лінгвістики зумовлений тяжінням до 
вивчення мови як продукту когнітивної діяльності людини. 
Одним з найважливіших процесів такої діяльності є концеп-
туалізація оточуючої людину дійсності, яка полягає в осмис-
ленні інформації, що отримує людина, і сприяє утворенню 
концептів, концептуальних структур і всієї концептуальної 
системи в мозку (психіці) людини [4, с. 93]. Тобто результатом 
пізнавальної діяльності людства є формування у свідомості 
окремого соціуму певних концептів. Цей термін розуміємо, за 
О.О. Селівановою, як інформаційну структуру свідомості, різ-
носубстратну, певним чином організовану одиницю пам’яті, 
яка містить сукупність знань про об’єкт пізнання [5, c. 292]. 
Важливою, на нашу думку, є також можливість вербального 
втілення концепту, тому ми погоджуємося з думкою С.Г. Ворка-
чева про те, що концепт є одиницею колективного знання, має 
мовленнєве втілення та є відміченим етнокультурною специфі-
кою [6, c. 47–48]. Формування концептів у масовій свідомості 
є результатом переробки та сприйняття інформації певним со-
ціумом, а сукупність усіх загальних представлень про світ як 
об’єкт пізнання формує концептуальну картину світу. В. По-
стовалова визначає її як глобальний образ світу, який лежить в 
основі світогляду людини, тобто виражає сутнісні властивості 
світу в розумінні людини, які є результатом її духовної діяль-
ності [1, c. 300].

Цікавим способом зображення в мові сприйнятого та 
осмисленого людиною образу навколишньої дійсності, на 
нашу думку, є фразеологічні одиниці (ФО). Погоджуємось з 
думкою Т.О. Дякової, що вони виникають на основі образного 
уявлення про дійсність, що відображає побутово-емпіричний, 
історичний або духовний досвід мовного колективу, пов’яза-
ний з його культурними традиціями, оскільки суб’єкт номіна-
ції й мовленнєвої діяльності – це завжди суб’єкт національної 
культури [7, с. 3]. Національно-культурна семантика мови най-
більш повно відтворюється у фразеологізмах, адже саме вони 
найбільш яскраво репрезентують культурні традиції етносу, 
сформовані поколіннями. 

Мета нашого завдання полягає в дослідженні мовних оди-
ниць, що вербалізують семантичну категорію «кровопролит-
тя», встановленні лінгвокультурної специфіки розуміння цього 
поняття англомовним соціумом в рамках концепту BLOOD. 

Виклад основного матеріалу. Згідно зі стародавніми ві-
руваннями англомовного соціуму, пов’язаними з кров’ю, вона 
визначається як така, що є життєво важливою. На основі ети-
мологічного аналізу семеми blood визначаємо її походження 
від праіндоєвропейського bhlo-to- у значенні that which bursts 
out (те, що б’є струменем). Така лексична одиниця також мар-
кується певним набором сем: to swell, gush, spurt, тобто опуха-
ти, литися потоком, забити струменем (від давньоанглійсько-
го blod). Таке розуміння крові існувало в давньоанглійській 
мові (V–XII ст.). Зрозуміло, що в ті часи основним способом 
отримання знань було спостереження зазвичай пересічної 
людини. Часто поранені гинули через втрату крові, що била 
струменем з рани, особливо якщо та була глибокою. Такі спо-
стереження породили уявлення про те, що кров є важливо не-
обхідною для існування, а кровопролиття часто ототожнюва-
лося з позбавленням життя. 

Семантична категорія «кровопролиття» представлена у 
нашому дослідженні фразеологізмами та лексичними оди-
ницями (ЛО), що експлікують факт вбивства, смерті та жаги 
до вбивства. Проаналізовані нами ФО та ЛО, загальна вибірка 
яких складає 25 одиниць, були поділені на 6 тематичних груп, 
що відповідно експлікують:

1) вбивство (7): to spill (the) blood, to dip one`s hands in 
blood, blood bath, blood purge, blood feud та ін;

2) жагу до вбивства (7): blood lust, to be baying for blood, to 
be after somebody`s blood, to be out for blood та ін.;

3) жорстокість (6): blood and thunder, blood and guts, bloody 
Mary, bloody Sunday, та ін.;

4) провину в скоєнні убивства (4): to have blood on one’s 
hands, to have smb’s blood on one’s head, blood stained, blood-
guilty;

5) смерть (1): to give one`s blood for one`s country. 
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Як вже зазначалося, стародавні уявлення про кров склалися 
на вірі в її життєдайність. За допомогою семантичного аналізу 
виділяємо певні дефініційні ознаки семеми blood – lifeblood, vital 
fluid – життєдайна кров/рідина. Дефініційна ознака body вказує 
на те, де саме циркулює кров. Тобто людське тіло є ніби кон-
тейнером, а кров, виходячи за його межі, втрачає фізіологічну 
цінність як важлива життєдайна рідина, адже вона знаходиться 
за межами тіла та вже не циркулює в ньому, що зазвичай мар-
кується семою circulates. Отже, кровопролиття часто ототож-
нюється зі смертю і це, як бачимо, вербально втілюється у мові. 
ФО to spill (the) blood, to shed blood, to dip one`s hands in blood 
є результатом саме такого бачення дійсності. Пролити кров оз-
начало позбавити людину життя. Етимологічний аналіз семеми 
spill вказує на її походження від праіндоєвропейського spilthjan –  
вбивати, знищити. Значення ЛО spill «пролити» виникло як 
результат спостереження за кров’ю, що лилася з рани та стало 
відомим набагато пізніше, а саме в ХІV столітті. Саме спосте-
реження пересічної людини сформувало таке бачення дійсності. 

Семантика деяких ЛО першої групи вказує на масштаб-
ність вбивства, що представлено ЛО bloodbath (brutal killing on 
a large scale) та blood purge (the mass execution), остання з яких 
вказує також на підставу для скоєння вбивства (guilty of trea-
son or sedition), тобто таке вбивство є покаранням за державну 
зраду. ЛО bloodshed також експлікує масштабність, а разом з 
тим й умови для скоєння вбивства, що маркується в лексико-
графічних джерелах семою war. Скоєння вбивства також може 
бути результатом ворожнечі, зокрема ворожнечі між представ-
никами двох сімей або кланів. Такою є ЛО blood feud (a vendetta 
involving bloodshed between two families or clans). Така ворожне-
ча може бути досить довгою, адже вбивства відбуваються, щоб 
покарати супротивників за раніше скоєнні вбивства (to punish 
(the group) for earlier murders). Слід зазначити, що вказані ФО 
та ЛО експлікують насильницьку смерть шляхом позбавлення 
людини «життєдайної рідини». Про це свідчить дефініційний 
аналіз ФО, що є релевантними для нашого дослідження, адже 
всі вони мають такий набір сем: violence (жорстокість), violent 
(жорстокий), unrestrained (нестриманий), brutal (жорстокий). 

Значна частина ЛО та ФО другої групи має у своїй семан-
тичній структурі семи, що експлікують факт жаги до скоєння 
вбивства, що марковано в англомовних лексикографічних дже-
релах відповідно: the desire to kill, eager to kill, eager for slaugh-
ter. Таких ЛО нараховуємо 4, а саме: blood lust, bloodthirst, 
bloodthirsty, bloodthirstiness. У семантиці деяких з них, а саме 
в ЛО bloodthirst та її дериватах bloodthirsty, bloodthirstiness, та-
кож зафіксована емоція, що супроводжується скоєнням вбив-
ства та маркується у словниках таким чином: enjoying seeing 
killing or violence. ФО to be out for blood, to be after somebody’s 
blood, to be baying for blood (жадати крові) виникли на основі 
представлення про вітальність крові. Як вже зазначалося, ра-
ніше вважали, що кров є життєдайною речовиною, що знахо-
дячись в тілі людини, є джерелом снаги та сили. Маючи по-
ранення, людина слабшала, що і породило уявлення про жагу 
до крові як помсти, бажання бачити ворога слабким. Тобто 
зазначені ФО експлікують саме жагу до помсти та представ-
лені семами demand та want, сема ж помста маркується від-
повідно – revenge. Словникові дефініції також можуть містити 
інформацію про емоційний стан людини, яка прагне помсти.  
В лексикографічних джерелах з’являється маркер angry. Крово-
пролиття у такому випадку не ототожнюються із вбивством, а 
лише передбачає певні негативні наслідки: поранення (hurt) чи 
покарання (punished). 

Третя група лексичних одиниць вербально репрезен-
тує жорстокість, що корелює зі скоєнням вбивства. На-
приклад, ЛО bloody (murderous, violent), blood and thunder 
(unrestrained and violent action or behavior), bloody minded 
(inclined towards violence or bloodshed), blood and guts (vio-
lence and bloodshed, especially in fiction) вказують на те, яким 
психологічний станом може супроводжуватися вбивство, що 
марковано семами vicious (violent and cruel), murderous (vi-
olent or deadly), violent (using or involving the use of physical 
force to cause harm, damage or death), unrestrained (not con-
trolled). Як бачимо, у будь-якому випадку експлікація скоєн-
ня вбивства відбувається за рахунок семи violent, що, у свою 
чергу, маркується як harm, damage та death. Отже, жорсто-
кість часто передбачає пошкодження чи вбивство. ЛО bloody 
Mary та bloody Sunday притаманна етнокультурна специфіка. 
Як було вже зазначено, сема bloody маркується як murderous, 
violent. Події та імена, пов’язані із зазначеними поняттям, 
є результатом жорстокого вбивства. Bloody Mary – це пріз-
висько Марії I Тюдор, що була фанатичною католичкою, та 
за інспировані нею масові, жорстокі знищення протестантів 
була відома як Кривава Мері. ЛО bloody Sunday стосується 
подій 30 січня 1972 року, коли британські солдати жорстоко 
розстріляли демонстрацію мирних жителів, що прийшли на 
марш із захисту прав Північної Ірландії. Сема bloody вказує 
на жорстокість та неправомірність скоєння такого вчинку 
солдатами Британії. 

ФО to have blood on one’s hands, to have smb’s blood on one’s 
head, blood stained та blood-guilty експлікують факт провини у 
скоєнні вбивства. ФО to have blood on one’s hands, to have smb’s 
blood on one’s head та ЛО blood stained відображають просте 
сприйняття реальності, за яким людина, що скоїла вбивство, 
мала кров жертви на руках. Вважаємо, що це пов’язано з масо-
вими вбивствами на полі бою, адже кровопролиття здійснюва-
лося частіше мечем або списом, що залишало зброю та руки во-
їна в крові супротивника. Кров, як докази вбивства, вказувала 
на скоєння злочину. ФО to have smb’s blood on one’s head (бути 
винним у скоєнні вбивства) як результат гіперболічного бачен-
ня дійсності вказує на те, що, вбиваючи когось, людина ніби 
повністю була вкрита кров’ю, що вказувало на масштабність 
скоєння злочину. Таке розуміння провини у скоєнні вбивства 
повністю відповідає наївному способу сприйняття та перероб-
ки інформації. 

У ЛО to give/shed one’s blood for one’s country (віддати життя 
за Батьківщину) ототожнюються поняття кров-

Висновки. Стародавній спосіб концептуалізації світу масо-
вою свідомістю англомовного соціуму визначив поняття кров 
та життя як такі, що є взаємопов’язаними. На основі дослі-
дження лексеми blood та при виявленні мовних одиниць, що 
вербально представляють семантичну категорію «кровопро-
лиття», можемо стверджувати, що експлікація цього поняття 
відбувається за рахунок ототожнення понять кров – життя. 
Масові вбивства на полі бою та спостереження за втратою кро-
ві спричинили саме таке бачення дійсності: втрачаючи кров, 
людина помирала від поранення. А отже, структура концепту 
BLOOD частково представлена дуально в опозитивних одне 
одному поняттях життя–смерть, останнє з яких часто експлікує 
позбавлення життя насильницьким способом. Лінгвокультурна 
специфіка такого концепту є незаперечною та представлена у 
нашому дослідженні мовними виразами bloody Mary та bloody 
Sunday, що репрезентують жорстокість та масовість вбивств в 
різні історичні періоди правління у Британії. 
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Новаковская О. Н. Анализ семантической катего-
рии «кровопролитие» как фрагмента концептуальной 
картины мира англоязычного социума: структурно- 
семантическое исследование лексемы blood

Аннотация. Статья посвящена выявлению специфики 
вербализации понятия «кровопролитие» в семантической 
структуре лексемы blood как фрагмента англоязычной 
концептуальной картины мира.

Ключевые слова: концепт, концептуальная картина 
мира, фразеологическая единица, лексическая единица.

Novakovskaya O. Analysis of the semantic category 
“bloodshed” as a fragment of the conceptual world-im-
age of the English-speaking society: structural-semantic  
research of the lexeme blood

Summary. This article is devoted to revealing the specifics 
of the verbalization of the concept “bloodshed” in the seman-
tic structure of the lexeme blood as a fragment of the English 
conceptual world-image.

Key words: concept, conceptual world-image, phraseo-
logical unit, lexical unit. 


