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semantic groups (documents, statutes, procedures; 
time span; names of organizations, departments, etc.) 
include words that have the most commonly used 
morphological form – without affixes or with the 
most frequent suffixes: -tion, -ity.

Further studies of the legal discourse are also 
supposed to be devoted to its syntax: units of small 
syntax – multicomponent attributive constructions, 
the structure of elementary sentences and the whole 
sentences.
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Стаття присвячена аналізу акціонального модусу лінгвоетичного концепту DIGNITY в англійській мові. Виді-
лення цього модусу пов’язане із існуванням ряду концептуальних моделей, які актуалізують певний концепт у мов-
ленні через подієві схеми. У статті аналізуються два типи таких схем: базові образ-схеми, які беруть безпосередню 
участь у концептуалізації об’єктів та явищ навколишньої дійсності, до яких належать “being” schema, “happening” 
schema, “doing” schema, “experiencing schema”, “having schema”, “moving” schema, “transferring” schema. Іншим типом 
є синтаксичні пропозиційні схеми, які класифікуються відповідно до п’яти базисних фреймів: предметного, акціо-
нального, посесивного, компоративного та ідентифікаційного і беруть участь в ономасіологічних моделях побудови 



91

Закарпатські філологічні студії

речень. Пропонується спосіб кореляції цих двох типів схем при застосуванні контекстуально-когнітивного аналізу. 
Матеріалом дослідження стала вибірка текстових фрагментів із корпусів англійської мови [BNC; Iweb; COCA] за 
запитом dignity + V; V + dignity, яка сумарно нараховує 240 одиниць. В основу відбору матеріалу було покладено 
квалітативний параметр, що базується на показнику MI (mutual information score), який репрезентує фактичну близь-
кість концептів, що вербалізуються відповідними мовними одиницями. Обрання квалітативного, а не квантитатив-
ного параметру зумовлено тим, що за допомогою нього можливо виявити концепти, які виступають найближчими 
доменами аналізованої категорії на асоціативному рівні мовної свідомості. Було встановлено, що акціональний 
модус репрезентований синтаксичною пропозиційною суб-схемою «Агенс дії на пацієнс, яка належить до базисного 
акціонального фрейму. Когнітивно-контекстуальний аналіз довів, що у схемі «Агенс дії на пацієнс» DIGNITY може 
виступати а) об’єктом дії, спрямованої на пацієнс, б) власне паціенсом, на який спрямована дія; в) сірконстантом 
дії, тобто її супровідником. Перші два випадки представляють пасивний аспект акціонального модусу, оскільки дія 
направлена власне на аналізовану категорію, тоді як третій випадок репрезентує активний аспект.

Ключові слова: агенс, базисний фрейм, образ-схема, пацієнс, пропозиційна схема.

The article is devoted to the analysis of the action modus of the English language linguo-ethical concept DIGNITY. The 
distinguishing of action modus is associated with the existence of a number of conceptual models that actualize a certain 
concept in speech through event schemes. The article analyzes two types of such schemes: basic image-schemas 
that are directly involved in the conceptualization of objects and phenomena of the surrounding reality, which include 
"being" schema, “happening” schema, “doing" schema, “experiencing schema”, “having schema”, “moving” schema, 
“transferring” schema. Another type is syntactic propositional schemas, which are classified according to five basic frames: 
subject, action, possessive, comparative and identification ones, and participate in onomasiological models of sentence 
construction. The method of correlation of these two types of schemas at application of the contextual-cognitive analysis 
is offered. The material of the study was a sample of text fragments from the corpora of the English language [BNC; Iweb; 
COCA] on request dignity + V; V + dignity, which totals 240 units. The selection of the material was based on a qualitative 
parameter based on the MI (mutual information score), which represents the actual proximity of the concepts lexicalized 
by the respective language units. The choice of a qualitative rather than a quantitative parameter is due to the fact that it 
enables identification of concepts that are the closest domains of the analyzed category at the associative level of language 
consciousness. It was found that the action modus is represented by the syntactic propositional sub-schema “Agent acts 
on Patient”, which belongs to the basic action frame. Cognitive-contextual analysis has shown that in the “Agent acts on 
Patient” schema, DIGNITY can be a) the object of action directed at the patient, b) the actual patient to whom the action 
is directed; c) circumstance of action, i.e. its ‘companion’. The first two cases represent the passive aspect of the action 
mode, because the action is directed to the analyzed category, while the third case represents the active aspect.

Key words: agent, basic frame, image-schema, patient, propositional schema.

Постановка проблеми. Дослідження кон-
цепту як одиниці картини світу передбачає вста-
новлення особливостей його відображення у мен-
тальному лексиконі. Окремої уваги заслуговують 
абстрактні концепти, до яких належать і лінгвое-
тичні, оскільки їх ментальна репрезентація засно-
вуються на знанні концептів, екстенсіонал яких 
охоплює конкретні об’єкти та явища, що відпові-
дає принципу втіленого пізнання. Тобто концеп-
туалізація більш складних абстрактних концептів 
здійснюється на основі ментальних одиниць, які 
складають центральний життєвий досвід людини 
(central life experience).  На думку М. Джонсона 
процес концептуалізації здійснюється відносно 
певних образ-схем (image schemas), котрі являють 
собою певний повторюваний шаблон, форму чи 
закономірність у людських діях, а також у тому, 
як людина їх уявляє та сприймає. Такі законо-
мірності виникають передусім як значущі для 
людини структури на тілесному рівні, які пов’я-
зані із людським досвідом маніпуляції об’єк-
тами та її перцептивними взаємодіями [9, p. 29]. 
Однією з фундаментальних образ-схем є схема 
ACTION, котра виступає шаблоном концептуалі-
зації усіх дій в рамках досліджуваного концепту. 
Таким чином, аналіз акціонального модусу є про-
дуктивним способом встановлення аспектів кон-

цептуалізації DIGNITY відносно діяльнісної сис-
теми відліку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
сьогоднішній день існує ряд досліджень, котрі 
присвячені аналізу різних аспектів ряду етичних 
концептів, зокрема JUSTICE [2; 1], CONSCIENCE 
[4], HONOUR [7], GOOD & EVIL [5]. Окремо слід 
виділити наукові праці, в котрих здійснюється 
теоретичне обґрунтування принципу втіленого 
пізнання [10; 12], образ-схем [11; 13] та базисних 
фреймів [15]. Попри наявність значної кількості 
публікацій, присвячених методології та власне 
дослідженню концептів, акціональний концепту-
альний модус все ще залишається на периферії 
наукових пошуків.

Постановка завдання. У зв’язку із вищена-
веденим, актуальність поданої наукової праці 
зумовлена нагальною необхідністю дослідження 
аспектів концептуалізації DIGNITY при відсут-
ності на цей час робіт, присвячених висвітленню 
акціонального модусу зазначеного концепту. 
Метою дослідження є виявлення базових образ-
схем, які складають основу акціонального модусу 
концепту DIGNITY. У відповідності з метою 
дослідницькими завданнями є: 

1) здійснення вибірки контекстів актуалізації 
аналізованого концепту; 
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2) визначення пропозиційних схем, які актуа-
лізують аналізований концепт; 

3) встановлення образ-схем, які структурують 
когнітивний зміст DIGNITY.

Об’єктом дослідження є англомовний лінгвое-
тичний концепт DIGNITY, а предметом аналізу 
виступає його акціональний модус. Матеріалом 
дослідження стала вибірка текстових фрагментів 
із корпусів англійської мови [BNC; Iweb; COCA] 
за запитом dignity + V; V +dignity, яка сумарно 
нараховує 240 одиниць. У роботі були застосо-
вані наступні методи дослідження: метод суціль-
ної вибірки, контекстуального аналізу, семанти-
ко-когнітивного аналізу.

Виклад основного матеріалу. Виділення 
акціонального модусу пов’язане із існуванням 
ряду концептуальних моделей, які актуалізують 
певний концепт у мовленні через подієві схеми. 
Так, зокрема, Р. Дірвен та М. Верспур виділя-
ють сім типів подієвих схем, які беруть участь 
у концептуалізації буття та взаємодії об’єктів та 
явищ навколишньої дійсності: the “being” schema, 
the “happening” schema, the “doing” schema, the 
“experiencing” schema, the “having” schema, the 
“moving” schema, the “transferring” schema [8]. 
Слід, однак зазначити, що ці схеми відображають 
шаблони сприйняття та структурування дійсно-
сті. На рівні ні ж мовлення, зокрема в контек-
сті ономасіологічної моделі побудови речення 
вищезазначені подієві схеми корелюють із типо-
логією синтаксичних пропозиційних схем, котрі 
спираються на концепцію базисних фреймів 
С. Жаботинської [14]. Пропозиції, представлені 
у базисних фреймах, є  по суті подієвими схе-
мами, що моделюють подію як «щось, що від-
бувається в одній точці простору в певний час» 
[6, c. 82]. Подієві схеми є свого роду «каркасом», 
«будівельним матеріалом», який використову-
ється при структурації різного роду семантичних 
просторів [3]. 

Тип подієвої схеми визначається її приналеж-
ністю до п’яти базисних фреймів: предметний 
фрейм (квантитативна схема, кваліфікативна, 
локативна, темпоральна схема,  та схема способу 
буття); акціональний фрейм (схема стану / про-
цесу, схема дії, схема каузації); посесивний фрейм 
(схема партитативності, схема інклюзивності, 
схема приналежності), ідентифікаційний фрейм 
(схема персоніфікації, схема класифікації, схема 
характеризації), компаративний фрейм (схема 
тотожності, схема схожості, схема подібності) [3].  
Таким чином, обидва погляди є взаємодоповню-
ючими. Образ-схема the “being schema” включає 
в себе пропозиційні схеми предметного, іденти-

фікаційного та компаративного фреймів; образ-
схеми the “happening” schema, the “doing” schema, 
the “experiencing” schema, the “moving” schema, 
the “transferring” schema – схеми акціонального 
фрейму;  образ-схема the “having” schema – схеми 
посесивного фрейму.

Як засвідчує аналіз матеріалу дослідження, за 
своєю структурою акціональний модус концепту 
DIGNITY представлений пропозиційною схемою 
дії, яка включає в себе комбінацією предметного 
агенсу (на рівні синтаксису вираженого підме-
том) та його дії (вираженої присудком), спрямова-
ної на об’єкт (синтаксичний додаток) – пациєнс. 
Отже, акціональний модус репрезентований син-
таксичною пропозиційною суб-схемою «Агенс дії 
на пацієнс. Статистичні дані, отримані в резуль-
таті аналізу корпусів англійської мови (COCA, 
Iweb, BNC) можуть бути класифікованими від-
повідно до двох параметрів: квантитативного та 
квалітативного. В основу квантитативного пара-
метру покладено частотну актуалізацію дієслів 
поряд з цільовою лексемою dignity. Цей параметр 
відображає фактичні синтагматичні колокаційні 
зв’язки лексеми-репрезентанта досліджува-
ної категорії та дієслів, які спрямовані на паці-
єнс дії в рамках вищезазначеної пропозиційної 
схеми. Аналіз таких зв’язків дозволяє встановити 
домени, які найчастіше актуалізуються при апе-
ляції до концепту DIGNITY на рівні мовлення. 
Під терміном «домен» ми розуміємо ментальні 
одиниці, які є ключовими для розуміння цільо-
вого концепту.

Квалітативний параметр базується на показ-
нику MI (mutual information score), який репрезен-
тує фактичну близькість концептів, які вербалізу-
ються відповідними одиницями. Таким чином, 
цей параметр виявляє концепти, що виступають 
найближчими доменами аналізованої категорії на 
асоціативному рівні мовної свідомості. Виходячи 
з мети поданого дослідження, а саме встановлення 
образ-схем, які концептуалізують акціональний 
модус концепту DIGNITY, а не частотності акту-
алізації окремих його ознак, основоположним 
параметром було обрано саме квалітативний. 

Когнітивно-контекстуальний аналіз довів, що 
у схемі «Агенс дії на пацієнс», DIGNITY може 
виступати а) об’єктом дії, спрямованої на паці-
єнс, б) власне паціенсом, на який спрямована дія; 
в) сірконстантом дії, тобто її супровідником, який 
на синтаксичному рівні виражається обставиною 
способу дії (від англ. сircumstance; термін вико-
ристовується у [3, с. 9]).

Перші два випадки представляють пасивний 
аспект акціонального модусу, оскільки дія направ-
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лена власне на аналізовану категорію, тоді як тре-
тій випадок репрезентує активний аспект. Слід 
зазначити, що терміни «активний», та «пасивний» 
у цьому контексті не мають спільності із позначен-
ням граматичної категорії стану. Мотивація назви 
«активний» пов’язана з тим, що в цьому аспекті 
аналізований концепт «залучається» до виконання 
дії, будучи її інструментом чи супровідником, а не 
є її об’єктом («пасивний» стан).

Першим проаналізуємо пасивний аспект. Він 
репрезентований діями, які «можна виконувати 
з аналізованою категорією», інакше кажучи, дії, 
які виконуються над нею та представлений випад-
ками а) та б). Розглянемо кожний із вищезазначе-
них випадків окремо. Аналізовані контексти взяті 
із корпусів англійської мови [BNC; COCA; Iweb ]:

а) DIGNITY – об’єкт дії, спрямованої на 
пацієнс: 

He bestowed the sacerdotal dignities on the 
nobles of Rome

He conferred this dignity on Lycomedes of 
Bithynia, who was descended from the ancient kings 
of Cappadoci

While all men are endowed with the dignity of 
free will, the Church's teaches that use of this liberty 
must conform. 

Також зустрічаються випадки відсутності 
агенса через вживання у реченні пасивної кон-
струкції, як в останньому прикладі.

б) DIGNITY – пацієнс (або його складова)
I will respect the rights and dignity of all people, I 

will strive to create sustainable prosperity worldwide
Members shall be dignified and modest, ever 

upholding the honor and dignity of their profession
To preserve each individual's dignity and to 

gain his or her trust we know we must introduce 
ourselves…

В наступних прикладах DIGNITY виступає 
пацієнсом дії (наприклад, respect). Проте з смисло-
вого погляду можлива інтерпретація, відповідно 
до якої пацієнсом виступає власне people (підкрес-
лення у вищенаведених прикладах). У цьому разі 
DIGNITY виступає «частиною» пацієнсу, тобто 
чимось, що йому належить (patient’s possession), 
отже DIGNITY осмислюється відносно образ-
схеми HAVING. Зважаючи на абстрактний харак-
тер аналізованої категорії, доводиться конста-
тувати, що її осмислення здійснюється також 
на основі іншої образ-схеми – PART / WHOLE, 
оскільки концепт DIGNITY метонімічно є части-
ною людини, тобто її характеру, який робить її 
тим ким вона є в морально-етичному сенсі. Слід, 
однак, зазначити, що ці образ-схеми належать до 

ідентифікаційного, а не до акціонального модусу, 
оскільки, їх актуалізація відбувається не дієс-
лівними формами, проте вони є безпосередньо 
пов’язаними із ним.

Отже, як засвідчує семантико-когнітивний 
та контекстуальний аналіз отриманої вибірки 
пасивний аспект акціонального модусу на ряду 
з образ-схемами HAVING та PART / WHOLE 
категоризовано також відповідно до п’яти 
інших образ-схем, які виступають когнітив-
ними гіперонімічними схемами для дієслів-ко-
локативів dignity із проаналізованих кон-
текстів: GIVING / OBTAINING, KEEPING, 
DESTRUCTION, COMPARISON, INCRESE. 

Акціональний модус представлений також 
активним аспектом, в рамках якого DIGNITY 
виступає не об’єктом напрямку дії, а як у тре-
тьому випадку, її супровідником (сірконстантом), 
котрий зустрічається в колокаціях із наступними 
дієсловами: dwell, retire, die, live, age. Наприклад:

This is my absolute favorite project we did for the 
Dwell with Dignity home.

They fear that they may not have the savings to 
retire with dignity and security.

There is no reasonable alternative, to enable a 
cat to die in peace and dignity can be a tremendous 
relief.

For me, that is seeing older adults age with grace 
and dignity, with the optimum quality of life.

Life is difficult, but it is important to continue to 
live with honesty and dignity.

 Отже, активний параметр акціонального 
модусу представлений образ-схемами LIFE & 
DEATH, CHANGE, MOVE.

Висновки. Акціональний модус концепту 
DIGNITY на мовленнєвому рівні репрезенто-
ваний колокаційними фразами V+ dignity або 
dignity+V, які зустрічаються у синтаксичній 
пропозиційній схемі «Агенс діє на пацієнс», 
яка є різновидом більш загальної пропозицій-
ної схеми «Агенс діє» що належить до акціо-
нального базисного фрейму. З концептуального 
погляду, акціональний модус актуалізований 
відносно дев’яти образ-схем, які є гіпероніміч-
ною схематизацією семантики дієслів-колокати-
вів dignity. У свою чергу ці образ-схеми є різно-
видами більш загальних базових образ-схем, які 
покладені в основу концептуалізації об’єктів та 
явищ дійсності в цілому. Узагальнені результати 
подано в Таблиці 1.

Перспективою подальших досліджень може 
бути встановлення ідентифікаційного модусу 
лінгвоетичного концепту DIGNITY.
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Таблиця 1
Образ схеми акціонального модусу DIGNITY

Базова образ-схема Образ-схема Дієслова-колокативи
активний аспект

“Transferring” schema GIVING Accord, confer, bestow, endow
“Having” schema OBTAINING Regain, reclaim, deserve, attain

“Doing” schema

KEEPING Uphold, respect, preserve, safeguard, maintain, value, assert, 
defend, honour, affirm, possess, retain

DESTRUCTION Detrect, trample, undermine, deprive, insult, compromise, 
sacrifice, impair

INCREASE exalt, muster, restore, promote, elevate, foster
“Being schema COMPARISON befit 

пасивний аспект

“Happening schema
LIFE Live, dwell

DEATH die
CHANGE age

“Moving” schema MOVEMENT retire


