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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ 
АНГЛОМОВНИМИ СОЦІОКУЛЬТУРНИМИ 

АТРИБУТИВНИМИ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ 
 

Останнім часом тематика гендерних досліджень набуває все бі-
льшої актуальності. Проводяться лінгвокультурологічні досліджен-
ня репрезентації гендерних категорій граматичними, лексичними та 
фразеологічними одиницями.1 Метою цієї роботи є аналіз вербаліза-
ції гендерних стереотипів англомовними атрибутивними сполучення-
ми (далі АС) соціокультурної семантики, які ще не були об’єктом 
лінгвістичного аналізу.  

Атрибутивний зв’язок розглядаємо як “згорнутий аналог преди-
кативного”.2 Атрибутивне сполучення містить стрижневе слово та 
атрибут-параметризатор, що приписує референту стрижневого слова 
певні властивості у мовній картині світу. Ця картина не копіює, а ві-
дображає дійсність, і “таке відображення не є чітким: деякі власти-
вості об’єктів при відображенні губляться, а лишаються безумовно 
значимі, або салієнтні”.3 Саме до салієнтних слід відносити властиво-
сті, приписувані атрибутами-параметризаторами референтам АС, по-
значеним стрижневим словом соціокультурної семантики. 

Соціокультурні номінації містять інформацію про безліч постій-
них та змінних ролей чоловіків і жінок. Такі номінації функціонують у 
двох основних різновидах: статусно марковані (соціально телеологічні, 
посадові, професійні, титульні) та статусно немарковані (реляційні, си-
туативні).4 
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Матеріал  дослідження становлять 800 соціокультурних АС, 
відібраних методом суцільної вибірки з англомовної преси та публі-
цистики кінця XX – початку XXI століть. 

Частотність ідеографічних підгруп соціокультурних АС подана у 
таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

 
Отримані дані свідчать про те, що соціокультурні АС чоловічої 

референції в 4,5 раза перевищують АС жіночої референції. Найбільш 
частотними виявилися посадові АС, що вказують на позицію рефере-
нта-чоловіка в посадовій ієрархії управлінських, військових, церков-
них, освітніх, судових та інших структур5 (iron-willed president, 
determined and strong-willed prime minister, fiercely feminist academic, 
outgoing secretary, etc.), порівн.: 

Соціокультурні номінації у складі АС 

Ідеографічні  
параметри  
стрижневого  

слова 

жінка-референт чоловік-референт 

номінація (%) атрибут (%) номінація (%) атрибут (%) 

 

Професійні 33 (4,1 %) 52 (4,6 %) 114 (14,2 %) 165 (14,5 %) 

Титульні 2 (0,2 %) 2 (0,2 %) 12 (1,5 %) 19 (1,7 %) 

Посадові 11 (1,4 %) 19 (1,7 %) 182 (22,7 %) 192 (16,9 %) 

Соціально 
телеологічні 16 (2,0 %) 24 (2,1 %) 170 (21,2 %) 334 (29,3 %) 

 

Реляційні 65 (8,1 %) 75 (6,5 %) 55 (7,0 %) 71 (6,2 %) 

Ситуативні 19 (2,4 %) 26 (2,3 %) 122 (15,2 %) 159 (14 %) 

Загальна кількість 146 (18,2 %) 198 (17,4 %) 655 (81,8 %) 940 (82,6 %) 
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1) Sergei Kiriyenko survived five months in office last year as 
Russia’s youngest prime minister // The Economist, Sep. 4, 1999, р. 28. 

Друге місце за частотністю займають соціально-телеологічні АС, 
що позначають соціально успішного/неуспішного референта без спе-
цифікації сфери його/її діяльності6 (potentially formidable statesman, 
nose-ringed star, scandal-tainted leader, white laureate, unrested ruler, 
ruthless leader, once-powerful tycoon, etc.), порівн.: 

2) Her parents, Carole, a former air hostess, and Michael, a self-
made millionaire, live in a modern five-bedroom detached house // The 
Sunday Times, Aug. 7, 2005, ð. 15. 

Далі йдуть ситуативні АС, що позначають змінні ролі референ-
та, які залежать від конкретної ситуації7 (powerful rival, political heir, 
famous prisoner, dramatic witness, man-crazy, dieting protagonist, 
undemanding guest, etc.), порівн.: 

3) Colonel Gadaffi’s potential heir, an unpredictable and outrageous 
man, shares many similarities with his father // Financial Times 
Weekend, Sept. 11/12, 2004, w. 3. 

Професійні АС, що вказують на професію референта чи рід його 
діяльності, займають четверте місце за частотністю (petite nurse, 
media-friendly economist, witty lawyer, popular comedienne, angelic-
looking Soprano, successful manager, etc.), порівн.: 

4) A similar performance against Poland would seriously undermine 
his job as the highest-paid coach in world soccer // International Herald 
Tribune, Monday, Sept. 6, 2004, р. 14. 

Реляційні (кровна/некровна спорідненість) АС (post-modern dad, 
spoilt son, adoring wife, stressed-out father, jealous uncle, etc) та титу-
льні АС (black pope, young king, lone marshal, indecisive sheikh, etc) 
займають, відповідно, п’яту та шосту позиції за частотністю, порівн.: 

5) At present less than one in four working fathers has embraced the 
offer // Men’s Health, July, 2005, р.140. 

6) It would then be up to Salman to decide whether the next 
generation of western-educated princes should succeed // The Sunday 
Times, Aug. 7, 2005, р. 22. 

Серед АС жіночої референції найбільш частотними є реляційні. 
Номінації wife і mother налічують по 21 прикладу кожна, daughter – 6, 
grandmother – 3, widow – 3, sister – 2 та spouse, child, bachelorette, 
housewife, fianceé по одному прикладу. 15 з 23 атрибутів, що сполуча-
ються з реляційною номінацією wife, репрезентують референта-жінку 
як об’єкт володіння власника-чоловіка (his long – suffering, his new, 
president’s, owner’s, hated wife of Mao Zedong, Mr. Anwari’s, his 
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remarkable, his divorced, Mr. Ruttelli’s, his influential, Kubrick’s, his British 
and American, his second his Israeli, trophy), порівн.: 

7) Of his divorced wife, Pier Silvio’s mother, though, there is no 
sign // The Economist, Apr. 28, 2001, p. 102. 

Інші атрибути експлікують поведінкові характеристики референ-
та жіночої статі (angry, adoring, ailing, poor, innocent, fascinated, polite, 
flabbergasted): 

8) A poor innocent wife, perfectly happy with what you’re giving 
her, is telling three dozen lies a week, just to protect you // Men’s Health, 
July, 2005, р. 79. 

Найбільш частотними атрибутами, що сполучаються з іменником 
mother, є релятивний single; соціально-телеологічні jobless, homebased, 
unemployed, working, middle-class; поведінкові poor, aristocratic, 
ambitious, archetypal earth, grief-stricken; фізіологічні elderly, 47-year-old; 
етнонаціональні параметризатори Muslim, Russian, порівн.: 

9) At Phoenix House, run by Vertex, a call-centre company, over 
50 % of the workers are single mothers or students // The Economist, 
Apr. 28, 2001, p. 37. 

10) Being a working mother in America is no cookie bake // The 
Economist, Apr. 28, 2001, ð. 100. 

11) Full-time, career-oriented women and archetypal earth mothers 
occupy thin statistical slithers on either side // The Financial Times 
Weekend, Sept. 11/Sept. 12, 2004, w. 1. 

Як і референт wife, референт mother переважно репрезентований 
не автономно, а стосовно чоловіка: his martyred, his bedouin, Jacine’s, 
Pier Silvio’s, his remarkable, Mr. Diallo’s;  

Проаналізуємо параметризатори професійних номінацій жіночої 
референції, що посідають друге місце за частотністю. Найбільш по-
ширеними параметризаторами цих АС є соціально телеологічні атри-
бути. Вони загалом несуть позитивну оцінку (Stanford-educated, 
acclaimed, popular, successful, world’s most durable, powerful, self-made, 
glamorous, highest-seeded, Oxford-educated), порівн.: 

12) Ms. Tan is a powerful and sensitive writer // The Economist, 
Apr. 28, 2001, р. 100. 

До негативних параметризаторів належить лише little-known: 
Зареєстровані також поведінкові (sensitive, self-confident, globe-

trotting, style, glamour, scantily clad, drunken, sassy, coquettish); природ-
но-фізіологічні (petite, young, 19-year-old, white, 23-year-old, angelic-
looking, 29-year-old); природно-телеологічні параметризатори 
(colourful, pneumatic, wide-ranging), порівн.: 
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13) Jordan (not her real name), a pneumatic glamour model, was 
one of the hopefuls to declare their candidacy before the deadline // The 
Economist, May 26, 2001, ð. 42. 

14) This year disgruntled nurses have been descending on Warsaw, 
the capital // The Economist, May 18, 2002, p. 35. 

Кількість ситуативних та етнонаціональних параметризаторів 
незначна. Зауважимо, що найбільш поширеними є номінації творчих 
або так званих “жіночих професій”: singer-pianist, comedienne, actress, 
artist, film star, writer/author, nurse, model, editor, solo singer, milkmaid, 
soprano, art director, in-house expert, journalist, newspaper columnist. Ли-
ше окремі номінації не пов’язані з цими категоріями: engineer, player. 

Цікавою, на наш погляд, є наступна за частотністю категорія АС, 
стрижневе слово яких подано соціально-телеологічною номінацією: 
millionairess, businesswoman, billionaire, shareholder, politician, careerist, 
guru, bread-winner, champion, celebrity, franchise, (union) leader, laureate. 
Атрибути названих номінацій загалом позитивно-оцінні. Серед них 
зареєстровані соціально-телеологічні (main, Olympic, outspoken, global, 
Nobel, first, formidable, glamorous, prominent, respected), поведінкові 
(hard-working, scandal-tainted), природно-фізіологічні (33-year-old, 19-
year-old), природно-телеологічні (intelligent, competent), етнонаціональні 
(French, South Africa’s, white), порівн.:  

15) Miss Jayalolitha is the first prominent politician to fight back // 
The Economist, Apr. 28, 2001, ð. 63. 

16) An intelligent, hard-working politician, she was something of a star 
in the Washington State Legislature // The Economist, Apr. 28, 2001, p. 50. 

17) The foreign minister, Maria Emma Mejia, a competent, 
respected, glamorous politician, this week resigned, apparently to become 
Mr. Serpa’s running-mate // The Economist, March, 28, 1998, p. 58. 

Далі за частотністю йдуть АС, стрижневим словом яких є ситуа-
тивна номінація. Вони мають такі параметризатори: соціально- та 
природно-телеологічні (academic, unknown, long-serving, political, 
senatorial), поведінкові (undemanding, active, militant, dramatic, 
playgirl, staunch, straight-speaking, heterodox, man-crazy, dieting, 
alcohol-units-consuming, cigarette-smoking), реляційні (married, close, 
latest best), ситуативні (occasional, first), етнонаціональні (American), 
порівн.: 

18) Field grew so weary of being asked if she was the model for her 
man-crazy, perpetually dieting, alcohol-units-consuming, cigarette-
smoking protagonist that she pondered taking drastic action // The 
International Herald Tribune, Jun. 8, 2004, р. 9. 
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Найменш частотними є АС жіночої референції, стрижневе слово 
яких подане посадовою номінацією. Зазначимо, що із 800 проаналізо-
ваних АС лише 11 репрезентують жінку, що займає певну посаду в 
ієрархії англомовного соціуму (member of the government, 
parliamentarian, woman president, academic, professor, teaching 
assistant, congresswoman, foreign minister, vice-president, judge, 
secretary of state). Більшість параметризаторів у складі таких АС є 
соціально телеологічними (popular, first, full-tenured, low-paid, three-
term), поведінковими (feminist, mobile), природно-фізіологічними 
(youngest), етнонаціональними (Russia’s, Japan’s, Indonesia’s, black, 
America’s). Основна маса таких атрибутів позитивно оцінюють рефе-
рента-жінку, порівн.: 

19) Mr. Checchi must worry mostly about Jane Harman, a three-term 
congresswoman from Torrance // The Economist, March, 28, 1998, p. 54. 

20) What does the future hold for Megawati Sukarnoputri, 
Indonesia’s upwardly mobile vice-president? // The Economist, Apr. 28, 
2001, р. 65. 

Отримані результати дозволяють зробити такі висновки. У до-
слідженому англомовному публіцистичному дискурсі найбільш час-
тотними АС жіночої референції є реляційні. Це свідчить про відповід-
ність репрезентації жінки стереотипній жіночій ролі берегині домаш-
нього вогнища. Референти чоловічої статі переважно подані посадо-
вими, соціально-телеологічними, професійними та ситуативними АС. 
Це свідчить про відповідність репрезентації чоловіка стереотипній 
чоловічій ролі добувача-годувальника, що орієнтована на активну 
соціальну позицію. 

Перспективу  подальших досліджень може скласти аналіз ме-
тафоричних атрибутивних сполучень чоловічої та жіночої референції. 
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