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1.2. АНГЛІСТИКА 
 

 
 

УДК 81.111 
Волобуєва А.С. 

 
ІДЕОГРАФІЯ ЗАСОБІВ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ УТИЛІТАРНИХ  

КОНЦЕПТІВ “ЧОЛОВІК” І “ЖІНКА” 
(на матеріалі британського анекдоту) 

 
Ця стаття присвячена ідеографічному аналізу засобів вербалізації 

утилітарних концептів “чоловік” і “жінка” у британському анекдоті. 
А к т у а л ь н і с т ь дослідження визначається його антропоцент-

ричною спрямованістю, що цілком відповідає сучасним тенденціям 
вітчизняного мовознавства.  

Гендерна концептосфера анекдоту вже була предметом аналізу на 
матеріалі російської мови.1 Проблема вербалізації гендерного концеп-
туального змісту англомовного анекдоту ще очікує свого висвітлення. 

В межах лінгвокультурного підходу концепт визначають як оди-
ницю, що зв’язує воєдино наукові дослідження в царинах культури, 
свідомості і мови, оскільки він належить свідомості, детермінується 
культурою і об’єктивується у мові.2 Існують концепти, що ґрунтують-
ся на утилітарних цінностях, спрямованих на задоволення елементар-
них фізіологічних та побутових потреб.3 Такі концепти називають 
утилітарними. До недавнього часу вони залишалися поза увагою лінг-
вістів, які зосереджувались головним чином на вивченні філософсь-
ких етнокультурних концептів (добро, щастя, любов, віра і т.д.). Саме 
до утилітарних слід віднести концепти “жінка” і “чоловік”, які є о б’ є к -
т о м нашого дослідження.  
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М а т е р і а л дослідження становлять 400 британських анекдотів, 
персонажами яких є чоловік і жінка.  

Концепт “чоловік” актуалізується в анекдотах значно частіше 
(приблизно у два рази), ніж концепт “жінка”. 

Виходячи з положення про те, що концепт може бути вербалізова-
ним не лише його ім’ям, тобто словом, що найбільш чітко передає 
його значення4 (в нашому випадку номінаціями “man” і “woman”), але 
й іншими різнорівневими одиницями мови (словами, словосполучен-
нями, фразеологізмами),5 наведено список номінацій, що вербалізу-
ють концепти “чоловік” і “жінка” у досліджуваних анекдотах. До спи-
ску залучено лексеми та словосполучення, котрими персонаж вперше 
був введений у текст анекдоту, оскільки саме в них сформульовані 
актуальні для даного персонажу класифікаційні ознаки.6 В дужках 
наведена кількість застосувань, відсутність числа означає одиничну 
номінацію. 

Засоби вербалізації концепту “чоловік”: man (23), husband (17), 
gentlеman (8), dad (3), son (7), little boy (4), friend (6), neighbour (3), 
“new” husband, director (7), grandfather (3), old man (4), engineer (2), 
president (4), doctor (3), patient (2), drug addict (2), young man (4), father 
(7), administrator (4), fiancé (2), fellow (3), foreigner, owner (2), waiter, 
officer, boozer (4), policeman (3), coot, priest, student (6), assistant (2), 
general (3), count (3), uncle (5), mister (6), invalid (3), sailor (2), 
composer (3), monster, governor, jeweler, lame (2), sir (6), driver (4), 
pauper, fool, comrade (3), soldier, criminal, manager (3), psychologist, 
beau, recruit, heir, swine (2), lad, commissar, sergeant. 

Засоби вербалізації концепту “жінка”: woman (39), single woman 
(7), married woman (8), wife (19), lady (14), girl (14), daughter (9), 
mother (7), bride (4), mother-in-law (3), old woman (2), miss (9), lover (4), 
teacher (6), saleswoman (7), madam (3), sister (3), friend (3), nurse (2), 
queen, maiden, wench, fury, unmarried girl (2), lass (3), young lady, 
babysitter (2), housewife (6), grandmother (2), spouse, old lady (3), 
student (2), cook (2), cleaner, secretary (2), educator (2), tutor, shop-
assistant, shepherdess, lecturer. 

Звернемося до ідеографічної параметризації номінацій, що верба-
лізують концепти “чоловік” і “жінка” у британському анекдоті. Ідео-
графічна параметризація відбиває стереотипні уявлення англомовного 
суб’єкта дискурсу про соціальні ролі, фізичні, психічні, інтелектуаль-
ні властивості, риси характеру й поведінкові характеристики, які є 
типовими чи/і бажаними для тих, кого англомовний соціум визначає 
як чоловіка чи жінку. Спираючись на класифікацію, запропоновану 
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А.П. Мартинюк,7 розглянуті номінації поділяємо на антропометрич-
ні, соціокультурні, природні та індивідуально-психологічні.  

Антропометричні номінації залучають одиниці, що відбивають 
екзистенціальні параметри референта (стать, вік): man – чоловік, gen-
tleman – джентльмен, little boy – хлопчик, old man – старий чоловік, 
young man – молодий чоловік, fellow – хлопець, mister – містер, sir – 
сер, lad – юнак; old lady – стара леді, young lady – молода леді, maiden 
– дівчина, madam – мадам, old woman – стара жінка, girl – жінка/
дівчина/дівчинка, lady – леді, woman – жінка, miss – міс; порівн.:  

(1) A little boy was fishing. A man stopped to watch him. 
“How many have you caught?” – the man asked. 
“If I catch another, I’ll have one”.8 
(2) The young lady walked boldly to a woman whom she took to be a 

superintendent at the hospital. 
 “May I see captain Williams, please?” 
“May I ask who you are?” 
“Certainly, I am his sister” 
“Well, well. I am glad to meet you. I’m his mother”.9 
Соціокультурні номінації залучають одиниці, що містять інформа-

цію про постійні та змінні соціальні ролі чоловіків і жінок. Вони фун-
кціонують у двох основних різновидах як статусно-марковані та 
статусно-немарковані. До статусно-маркованих належать номінації, 
що відбивають зіставну позицію референта в соціальній ієрархії анг-
ломовного соціуму. До статусно-немаркованих належать номінації, 
що позначають соціальні ролі референта, не пов’язані із соціальною 
ієрархією. Статусно-немарковані не містять оцінки, а статусно-
марковані є об’єктом телеологічної оцінки в термінах престиж-
но::непристижно і підлягають подальшій класифікації на номінації із 
вихідним і спадним векторами престижності за ступенем престижу 
(соціальних привілеїв, багатства, поваги, влади тощо), зіставленим зі 
становищем референта в ієрархії англомовного соціуму. Престиж 
розуміємо, з одного боку, як суб’єктивну оцінку й суб’єктивне пере-
живання свого статусу індивідом як членом соціуму, а з другого, як 
соціальну категорію, що структурована соціумом і структурує соці-
ум.10 До статусно-маркованих зараховуємо: 

•  посадові: director – директор, president – президент, 
administrator – адміністратор, officer – урядовець, governor – губер-
натор, assistant – асистент, manager – керівник; порівн.: 

(3) An administrator had a lot of trouble with his hot water system. 
Finally he called a plumber who fixed everything in half an hour and gave 
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him a bill for 75 dollars. “But that works out at 150 dollars an hour! I am 
an administrator and I don’t make that kind of money.” “I am not sur-
prised,” said the plumber, “neither did I when I was an administrator”;11  

•  професійні: engineer – інженер, doctor – лікар, waiter – офіці-
ант, policeman – поліцейський, priest – священик, student – студент, 
sailor – моряк, composer – композитор, jeweler – ювелір, driver – водій, 
psychologist – психолог, soldier – солдат, recruit – новобранець, 
general – генерал, commissar – комісар, sergeant – сержант; teacher – 
вчителька, nurse – сиділка, babysitter – няня, saleswoman – жінка-
продавець, student – студентка, cook – кухарка, cleaner – прибираль-
ниця, secretary – секретарка, educator – вихователька, tutor – жінка-
репетитор, housewife – домогосподарка, shop-assistant – жінка-
продавець, shepherdess – пастушка, lecturer – жінка-лектор; порівн.: 

(4) “Does the engineer know that the trench has fallen in?” 
 “Well, sir, we’re digging him out to tell him”;12 
(5) Teacher: “If your brother has five apples and you take two from 

him, what will be the result?” 
Johny: “He will beat me!”;13 
• титульні: count – граф; queen – королева; порівн.: 
(6) “Tell me, please, are you count?” 
“Yes, but I can’t help you!”;14 
(7) Queen (in the theatre): “Pardon me sir, does my hat bother you?” 
Gentleman behind: “No, but it bothers my wife, she wants one like 

it”.15 
Соціально-телеологічні номінації позначають соціально успішно-

го/неуспішного референта без специфікації сфери його/її діяльності: 
pauper – бідняк; порівн.: 

(8) “Look! The pauper is coming!” 
“He is not pauper!” 
“Why?” 
“He has just married!”.16 
До статусно-немаркованих номінацій зараховуємо: 
•  реляційні, що ідентифікують референта не як самостійну особу, 

а стосовно інших учасників ситуації: husband – чоловік, dad – татусь, 
son – син, grandfather – дідусь, “new” husband – “новий” чоловік, 
father – батько, fiancé – наречений, uncle – дядько; single woman – 
самотня жінка, married woman – заміжня жінка, wife – дружина, 
daughter – донька, mother – мати, bride – наречена, mother-in-law – 
теща, свекруха, lover – коханка, sister – сестра, unmarried girl – неза-
міжня дівчина, grandmother – бабуся, spouse – дружина; порівн.: 
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(9) “Do you like my “new” husband?” 
“Everything will suit you very well!”;17 
(10) “My wife has the worst memory I ever heard of!” 
“She forgets everything, does not she?” 
“No, she remembers everything”;18 
•  ситуативні, котрі позначають змінні ролі референта, що зале-

жать від конкретної ситуації: comrade – товариш, friend – друг, 
neighbour – сусід, patient – пацієнт, heir – спадкоємець, foreigner – 
іноземець, owner – власник; friend – подруга; порівн.: 

(11) “Did you hear about the patient who lost the left half of his 
body?” 

 “He is all right now”.19 
(12) Wife: “This is the sunset my friend painted. She studied painting 

abroad.”  
Husband: “Ah, that accounts for it. I never saw a sunset like that in 

this country”.20 
Група природних номінацій охоплює одиниці, що відбивають не-

контрольовані властивості референта, надані йому/їй “від природи” й 
доступні суб’єкту дискурсу в чуттєвому досвіді. До цієї групи відне-
сені:  

•  природно-телеологічні, що передають властивості референта, які 
підлягають телеологічній оцінці в термінах ефективно::неефективно, 
зокрема такі, що відбивають інтелектуальний потенціал референта: 
coot – дурень, fool – дурень, lame – кульгавий, invalid – інвалід; порівн.:  

(13) “Of course, you are fool, because you can’t understand, that 
women never have anything to wear”;21 

•  природно-естетичні, що позначають властивості зовнішності 
референта, які підлягають естетичній оцінці в термінах краси-
во::потворно: beau – красень, monster – страхіття; порівн.:  

(14) “All men look like a monster, if they don’t understand, that all 
women are always beautiful in the morning”.22 

Група індивідуально-психологічних охоплює номінації реальних і 
стереотипно приписуваних референтам чоловічої й жіночої статі по-
ведінкових характеристик: swine – свиня, criminal – злочинець, drug 
addict – наркотично залежний, boozer – п’яниця; lass – дівка, fury – 
мегера, wench – дівка; порівн.: 

(15) “My husband is swine! He can’t understand that all 237 items in 
our bathroom I need!”23 

(16) Husband: “You are fury!” 
Wife: “And you are stupid!” 
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Husband: “I hate your parents!” 
Wife: “Why?” 
Husband: “Because, you are born”.24 
Дані кількісного аналізу частотності засобів вербалізації концептів 

“чоловік” і “жінка” подані у таблиці.  
 
Частотність засобів вербалізації концептів “чоловік” і “жінка” 

різних ідеографічних груп (в дужках подані абсолютні кількісні дані)  

Ідеографічна група Номінації чоловічої                                                                 
референції 

Номінації жіночої 
референції 

Антропометричні 29,5%  (59) 43%  (86) 
Реляційні 
(статусно-немарковані) 22,5% (45) 34,5% (69) 

Професійні 
(статусно-марковані) 17% (34) 18% (36) 

Посадові 
(статусно-марковані) 11% (22) 0% 

Ситуативні 
(статусно-немарковані) 9% (18) 1,5% (3) 

Індивідуально-
психологічні 4,5% (9) 2,5% (5) 

Титульні 
(статусно-марковані) 3,5% (7) 0% 

Природно-естетичні 
(природні) 1,5% (3) 0,5% (1) 

Природно-телеологічні 
(природні) 1% (2) 0% 

Статусно-марковані 0,5% (1) 0% 

Найбільш частотними є антропометричні номінації (29,5% та 
43% від загальної кількості), які залучають власне імена концептів 
“man” – “чоловік” та “woman” – “жінка”.  

Далі йдуть реляційні номінації (22,5% та 34,5 % від загальної кіль-
кості). Саме до реляційних належить найбільш частотний засіб верба-
лізації концепту “жінка” – номінація “wife” – “дружина”. 
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Частка статусно-маркованих професійних номінацій чоловічої і 
жіночої референції становить, відповідно, 17% та 18% від загальної 
кількості. На відміну від номінацій чоловічої референції, порівн.: 
engineer, doctor, waiter, policeman, priest, sailor, composer, jeweler, 
psychologist, commissar, номінації жіночої референції переважно ма-
ють спадний вектор престижності, порівн.: teacher, nurse, babysitter, 
saleswoman, cook, cleaner, secretary, housewife, shop-assistant, 
shepherdess.  

Посадові номінації лакунарно репрезентують концепт “чоловік” і 
переважно мають висхідну векторну спрямованість (11% від загаль-
ної кількості), порівн.: director, president, administrator, officer, 
governor, assistant, manager.  

Частка статусно-маркованих титульних номінацій чоловічої і жі-
ночої референції становить, відповідно, 1,5% та 0,5% від загальної 
кількості, порівн.: count::queen. 

Частка статусно-немаркованих ситуативних номінацій чоловічої і 
жіночої референції становить, відповідно, 9% та 1,5% від загальної 
кількості, порівн.: comrade, friend, neighbour, patient, heir, foreigner, 
owner::friend. Велика різниця у відсотках доводить, що набір соціаль-
них ситуацій, типовими учасниками яких є чоловіки, значно ширший, 
ніж набір ситуацій, типовими учасниками яких є представниці проти-
лежної статі.  

Індивідуально-психологічні номінації чоловічої і жіночої референ-
ції складають, відповідно, 4,5% та 2,5% від загальної кількості, по-
рівн.: swine, criminal, drug addict, boozer:: lass, fury, wench. Утилітарне 
прагнення бачити жінку здоровою та спроможною до продовження 
роду роблять п’янство та наркоманію майже виключно чоловічою 
прерогативою.  

Природно-телеологічні номінації (3,5% від загальної кількості) 
лакунарно репрезентують концепт “чоловік”, порівн.: coot, fool, lame, 
invalid.  

Крім того, концепт “чоловік” лакунарно репрезентований природ-
но-естетичними (1% від загальної кількості), порівн.: beau, monster, 
та соціально-телеологічними (0,5% від загальної кількості) номінація-
ми, порівн.: pauper. 

На підставі отриманих даних можна зробити висновок про наяв-
ність асиметрії у вербальній репрезентації досліджуваних концептів, 
що відбиває асиметрію у концептуалізації гендерних категорій на 
когнітивному рівні. Чоловіка переважно категоризовано за статусно-
рольовими та ситуативними параметрами, що визначають його місце 
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в ієрархії інституціональних структур англомовного соціуму. Жінку 
переважно категоризовано за екзистенціальними і реляційними пара-
метрами, що пов’язують її діяльність з сімейно-побутовою сферою. 
Жіночі професійні ролі, відбиті у тексті анекдоту, є другорядними 
порівняно з чоловічими. 

П е р с п е к т и в у подальших досліджень може скласти аналіз 
атрибутів номінацій різних ідеографічних категорій, що репрезенту-
ють концепти “чоловік” і “жінка” у тексті британського анекдоту.  
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