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ТИПИ СУБ'ЄКТА-КОНЦЕПТОНОСІЯ  «DREAM»  

У БРИТАНСЬКІЙ І АМЕРИКАНСЬКІЙ КУЛЬТУРАХ 

 

В основі сучасної цивілізації лежить різноманіття культур. При 

цьому кожна культура має свою мовну свідомість, тобто в кожному 

мовному колективі існує своя система сприйняття світу. Вона формується 

у свідомості носіїв у процесі практичної діяльності людей на основі їх 

власного досвіду й традицій, які були успадковані ними раніше. В основі 

світогляду й світорозуміння лежить своя система предметних значень, 

соціальних стереотипів, когнітивних схем. Тому свідомість людини 

завжди етнічно обумовлена: бачення світу одним народом не можна 

«перекодувати» перевести на мову культури іншого народу. 

Кожен етнос, кожне культурне співтовариство по-своєму членує 

світ, тобто має свій спосіб концептуалізації. Під концептуалізацією 

розуміється один з «найважливіших процесів пізнавальної діяльності 

людини, що полягає в осмисленні   інформації, що й приводить до 

утворення концепту, концептуальних структур і всієї концептуальної 

системи в мозку людини». Кожен мовний колектив має особливу картину 

світу, і індивід вибудовує зміст висловлення, ґрунтуючись на даній 

картині світу, у чому й виражається особливість людського розуміння 

світу, зафіксованого в мові. 

Дослідженням концепту «Dream» займалися як вітчизняні так і 

зарубіжні вчені-мовознавці Бєрстєнєв Г.І., Сєргєєв С.А., Лакофф,  

Кларк Е. В. 

Розглянутий нами концепт «Dream», який є одиницею колективного 

знання, закріплений у мовній свідомості носіїв англійської мови. Оскільки 

даний концепт актуалізується в мовній свідомості людини, що сприймає 

свій внутрішній світ, то цей концепт слід розглядати як особистісний 

концепт. Зазначений концепт пов'язаний із внутрішнім світом конкретної 

людини стосовно до конкретної ситуації. Концепт “Dream” містить у собі 

знання, уяву, думки носіїв англійської мови про внутрішні, психічні 
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процеси людини. Таким чином, даний концепт належить до тих концептів, 

які становлять особистісну картину світогляду індивіда, із цієї причини 

його й можна назвати особистісним. 

Первинно закладений субконцепт «Dream-1», якому відповідає 

концептуальна ознака «Сон, сновидіння», є первинним шаром, на який  

опираються наступні шари. Ця ознака має найбільш значиму позицію, у 

ній спочатку закладена культурна специфіка концепту “Dream”, що 

дозволяє нам виділити первинний образ суб'єкта- концептоносія “Dream” - 

сплячий суб'єкт, що бачить сон. 

Людина, що мріє й людина, що бачить сон, що перебуває у сні, з 

погляду картини світу, створеної англійською мовою, це не різні люди, як 

у багатьох інших мовах. Ця специфіка забезпечується поступовим 

переходом від денотата «Людина спляча» до денотата «Людина бадьора» у 

загальній денотативній структурі означуваного знака dream. 

Субконцепт «Dream-2» «Сон наяву», який містить у собі наступні 

концептуальні ознаки: «Фантазія, вигадка, видум, вигаданий світ»; «Стан 

замисленості, мрійності»; «Приємне бачення, приємний уявний образ», 

дозволяє виділити такий тип суб'єкта- концептоносія «Dream» , який є 

суб'єктом, що  фантазує. 

На уяву суб'єкта-концептоносія «Dream» як суб'єкта, що перебуває в 

неприємній ситуації, вказує субконцепт «Dream-3», за допомогою якого 

відбувається метафоричне переосмислення ситуації в зовнішньому світі, її 

асоціювання з поганим, небажаним сном. 

Субконцепт «Dream-4» (концептуальна ознака «Бажане, доконане 

(хтось, щось)»), наділяє суб'єкта-концептоносія «Dream» такою 

характеристикою суб'єкта, що прагне до ідеалу. 

Субконцепт «Dream-5», що співвідноситься з концептуальною 

ознакою «Нездійсненне (щось)» вносить додатковий штрих у формування 

образу описуваного суб'єкта й дозволяє розглядати його як марну надію 

суб'єкта. 

Збагачення й розширення границь концепту приводить до 

виникнення нових концептуальних ознак означуваного знака dream: 

субконцепт «Dream-5» (концептуальна ознака «Досяжна мета») дозволяє 

виділити уявлення про концептоносія «Dream» як про суб'єкта, що прагне 

до мети. 

Слідом за описом образа суб'єкта-концептоносія «Dream», 

представленого в зазначені вище шарах концепту «Dream», звернемося до 

ознаки, яка реально існує тільки для деякої соціальної спільності, а саме до 

ознаки «Досяжна мета американця». Як можна помітити, у міру виділення 

характеристик суб'єкта - концептоносія «Dream» відбувається звуження 

денотата. З кожним наступним виділеним образом спостерігається все 

більше видалення від первісного значення, тим самим усе більше 

звужується клас об'єктів, з якими співвідноситься концепт “Dream”. З 
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кожним виділеним образом відбувається уточнення й конкретизація 

суб'єкта. Остаточне уточнення відбувається, коли мова йде про останнього 

модельного суб'єкта - представнику американського суспільства - 

американському мрійнику. Суб'єкт-Концептоносій «Dream-7» - 

американський мрійник, відповідно до змісту цього субконцепта, 

представлений як індивід, який здатний добитися максимального успіху 

стосовно його стартової життєвої позиції. 

Узагальнюючи вищевикладене,  можна зробити висновок про те, що 

у британській і американської культурах виділяються наступні типи 

суб'єкта-концептоносія « Dream »: сплячий суб'єкт; суб'єкт, що фантазує; 

суб'єкт, що перебуває в неприємній ситуації; суб'єкт, що прагне до ідеалу; 

суб'єкт, що марно сподівається; суб'єкт, що прагне до мети; американський 

мрійник. 

Отже, спостерігається залежність типу суб'єкта від відповідного 

субконцепта; кожний субконцепт корелює зі своїм типом концептоносія. 

Таким чином, з'ясовується, що носій англійської мови, який засвоїв  

концепт, який володіє даним концептом, тим не менше, може 

актуалізувати, як суб’єкт, що  говорить, не весь цей концепт, а лише його 

окремі субконцепти. 
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