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ХОРОБРІСТЬ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 
 

У статті розглянуто місце культурних концептів у сучасному мовознавстві та уточнено поняття терміну концепту 

як багатовимірного ментального утворення із урахуванням досвіду вітчизняних та зарубіжних лінгвістів. Також 

встановлено взаємозалежність менталітету носіїв мови та формуванням ії лексичного складу та історичним 

розвитком значень. Здійснено спробу визначити структуру культурного концепту ХОРОБРІСТЬ шляхом аналізу 

лексикографічних засобів його вербалізації із урахуванням конвенційних смислів та етимологічного аспекту із 

залученням сучасних автентичних лексикографічних джерел. Розглянуто походження та історичний розвиток 

лексеми braveness, яка є ім’ям досліджуваного концепту а також відтінки значень лексем, що належать до її 

синонімічного ряду, що дозволяє встановити наявність певних концептуальних шарів у складі концепту 

ХОРОБРІСТЬ. Окреслено перспективи подальшого дослідження зазначеного концепту. 
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Беручи до уваги загальну антропоцентричну 

спрямованість наукової думки сьогодення, 

вивчення культурних концептів видається 

особливо актуальним, бо дозволяє спостерігати 

зафіксовані в одиницях мови результати 

категорізації певного фрагмента реальності 

людського існування, а саме, хоробрості. 

Метою дослідження є реконструювати 

структуру концепту ХОРОБРІСТЬ за 

конвенційними смислами, що фіксуються у 

дефініціях лексикографічних джерел. 

Об’єктом дослідження послужили лексичні 

одиниці на позначення хоробрості у складі 

англійської мови.  

Предметом дослідження є зміст та 

структура концепту ХОРОБРІСТЬ відбиті у 

лексичному  складі англійської мови. 

Говорячи про особливості лексичного 

складу мови, слід визнати, що його найбільш 

універсальною характерною рисою є 

можливість зберігати культурну інформацію 

протягом тривалого часу з одного боку, і 

видозмінюватися, пристосовуючись до 

сучасних тенденцій, з іншого. Така своєрідна 

відповідь лексичного запасу мови на найбільш 

актуальні проблеми сучасної культури 

знаходить своє вираження в мовній реалізації 

або вербалізації понять і концептів за 

допомогою лексичних засобів. Таким чином, 

лексичний склад мови, відображаючи культуру 

певного народу, може повністю розкрити 

особливості концепту ХОРОБРІСТЬ, що 

втілює суспільний досвід різних спільнот.  

Культурний концепт – багатовимірне 

ментальне утворення, в якому можна виділити 

декілька компонентів (шарів). При чому різні 

дослідники не тільки виділяють різну кількість 

таких компонентів, доволі часто різняться і їхні 

якісні характеристики. Так, Ляпін вважає, що 

«дискретна цілісність» концепта формується в 

процесі взаємодії «поняття», «образу» і «дії» [5, 

с. 38]. Степанов стверджує, що в концепті 

можна визначити понятійну сторону та «всі 

характеристики, які роблять його фактом 

культури, тобто етимологія, сучасні асоціації, 

оцінки» [4, с.41]. Карасик виділяє ціннісну, 

образну та понятійну сторону концепту [1, с. 

129]. За Воркачовим, «понятійна складова 

відображає ознакову та дефініційну структуру 

концепту; образна – фіксує когнітивні 

метафори, які підтримують його в мовній 

свідомості; значеннєва складова визначається 

місцем, яке займає ім'я концепту в системі 

конкретної мови» [3, с. 67]. Окрім понятійної та 

образної складової вчений виділяє номінативну 

або суто лінгвокультурологічну, яка, на його 

думку, може бути визначальною у трьох 

«вимірах» концепту. Ця складова пов'язана з 

його вербалізацією в конкретній природній 

мові та орієнтована на «тіло знака» –  ім'я 

концепту, слово, що його втілює [2, c. 80].  

Заважаючи на вищезазначене, вважаємо 

доцільним проаналізувати лексичні засоби 

вербалізації концепту ХОРОБРІСТЬ, 

зафіксовані у лексикографічних джерелах. З 

метою виділити лексичні одиниці, які є 
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засобами вербалізації концепту ХОРОБРІСТЬ, 

методом суцільної вибірки було вилучено певні 

синонімічні ряди, які включають прикметники, 

дієслова, іменники та прислівники, поєднані 

спільною семою «хоробрість», що відповідає 

імені досліджуваного концепту (braveness). 

Наведемо синонімічні ряди спільнокореневих 

номінацій brave, braveness, bravely, 

запропоновані словником синонімів Roget's 

21st Century Thesaurus [8]: 

Прикметник brave, який відноситься до ядра 

концепту ХОРОБРІСТЬ, оскільки є 

спільнокореневим із номінацією 

braveness,визначену як ім’я досліджуваного 

концепту, має дефініцію bold, тобто, хоробрий 

у загальному сенсі. Наведений синонімічний 

ряд включає наступні прикметники: 

adventurous, audacious, chin-up, chivalrous, 

confident, courageous, daring, dashing, dauntless, 

defiant, doughty, fearless, firm, foolhardy, forward, 

gallant, game, gritty, gutsy, hardy, heroic, herolike, 

imprudent, indomitable, intrepid, lionhearted, 

militant, nervy, plucky, reckless, resolute, spirited, 

spunky, stalwart, stout, stouthearted, strong, 

unabashed, unafraid, unblenching, undauntable, 

undaunted, undismayed, unfearful, valiant, 

valorous, venturesome. 

Дієслово brave має дефініцію endure bad 

situation, тобто, виявляти стійкість до 

несприятливих умов. Наведений синонімічний 

ряд включає: bear, beard, challenge, confront, 

court, dare, defy, face, face off, fly in the face of, go 

through, outdare, risk, stand up to, suffer, support, 

take on, venture, withstand. 

Прислівник bravely із дефініцією 

courageously має синоніми audaciously, boldly, 

chivalrously, daringly, dauntlessly, fearlessly, 

gallantly, gamely, gutsily, heroically, 

unflinchingly, valiantly, valorously. 

Іменник braveness, який  відповідає імені 

концепту ХОРОБРІСТЬ, до свого 

синонімічного ряду включає boldness, bravery, 

courageousness, daring, daringness, dauntlessness, 

fearlessness, gallantry, gameness, grit, guts, heart, 

heroism, intrepidity, intrepidness, mettle, nerve, 

pluck, pluckiness, stoutheartedness, 

undauntedness, valiance, valiancy, valiantness, 

valor. Його дефініція позначена як courage. 

Наведені синоніми представляють різні 

концептуальні ознаки, але досить важко 

поділити ці номінації хоробрості на семантичні 

групи за спільністю певних концептуальних 

ознак. Але слід зауважити, що більшість 

вищенаведених синонімічних рядів мають у 

своєму складі деривати лексем audacious, bold, 

courage, dare, mettle, plucky, undaunted, valiant, 

valor. Виявлені лексеми дозволяють 

припустити, що набір концептуальних ознак 

концепту ХОРОБРІСТЬ є відповідним 

відтінкам значення цих номінацій.  

З метою уточнення отриманих даних, 

вважаємо доцільним порівняти їх із даними інших 

лексикографічних джерел. Нижченаведені дані 

щодо синонімічного ряду лексеми brave 

відповідають попереднім висновкам щодо набору 

концептуальних ознак та дозволяють уточнити їх 

семантичне наповнення.  

У словнику The Free Dictionary 

запропоновано наступний синонімічний ряд 

прикметників із поясненням відтінків значення 

та прикладами вживання у англомовному 

дискурсі [10]: brave, courageous, fearless, 

intrepid, bold, audacious, valiant, valorous, 

mettlesome, plucky, dauntless, undaunted.  

Дефініція, запропонована цім словником, 

відноситься до всього синонімічного 

ряду:These adjectives mean having or showing 

courage under difficult or dangerous conditions. 

(Ці прикметники позначають прояв хоробрості 

за складних або небезпечних обставин) 

Дефініція номінації brave, як найменш 

специфічної, що асоціюється із внутрішньою 

якістю людини, підтверджує її визначення як імені 

концепту хоробрість, та відношення абстрактного 

поняття хоробрості до ядра досліджуваного 

концепту, що підтверджує приклад: 

e.g.: "Familiarity with danger makes a brave man 

braver" (Herman Melville). (Близькі стосунки з 

небезпекою роблять хороброго ще хоробрішим) 

Номінація сourageous, визначена, як така, 

що імплікує свідоме погодження на особливе 

випробування із залученням внутрішньої сили:  

e.g.: The courageous soldier helped the 

civilians escape from the enemy. (Хоробрий 

солдат допоміг цивільним особам врятуватися 

від ворога) 

Fearless за своєю дефініцією підкреслює 

відсутність почуття страху та непохитне 

самовладання: 

e.g.:"world-class [boating] races for fearless 

loners willing to face the distinct possibility of 

being run down, dismasted, capsized, attacked by 

whales" (Jo Ann Morse Ridley). (Перегони 

світового рівня для тих безстрашних, хто 
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прямує назустріч зіткненням, катастрофам, 

атакам китів.)  

Прикметник іntrepid визначено як такий, що 

означає невразливість перед почуттям страху:  

e.g.: Intrepid pioneers settled the American 

West. (Безстрашні піонери оселилися на заході 

Америки) 

Дефініція прикметника bold підкреслює 

готовність зустріти небезпеку або труднощі а 

також тенденцію їх пошуку:  

e.g.: "If we shrink from the hard contests where 

men must win at the hazard of their lives ... then 

bolder and stronger peoples will pass us by" 

(Theodore Roosevelt). (Якщо ми уникатимемо 

важких випробувань, у яких перемога ставить 

життя під загрозу, сміливіші та сильніші 

випередять нас) 

Audacious імплікує надзвичайну 

впевненість та хоробрість:  

e.g.: "To demand these God-given rights is to 

seek black power - what I call audacious power" 

(Adam Clayton Powell, Jr.) (Вимагати цих прав, 

наданих Богом – це шукати чорної сили – от що 

я називаю силою сміливості) 

Valiant означає героїзм:  

e.g.: "…a sympathetic and detailed biography 

that sees Hemingway as a valiant and moral man" 

(New York Times). (…співчутлива та детальна 

біографія, у якій Хемінгуей постає як героїчна 

та високоморальна людина.) 

Близькою за значенням є номінація valorous, 

яка відноситься до героїчних дій:  

e.g.: "The other hostages [will] never forget her 

calm, confident, valorous work" (William W. 

Bradley). (Інші заручники не відмовляться від 

своєї спокійної, впевненої, героїчної роботи) 

Дефініція номінації mettlesome підкреслює 

жагу та любов до виклику:  

e.g.: "…her horse, whose mettlesome spirit 

required a better rider" (Henry Fielding). (…її кінь, 

чия завзятість потребувала іншого вершника.) 

Дефініція номінації plucky наголошує на 

бадьорості за несприятливих обставин:  

e.g.: "Everybody was anxious to show these 

Belgians what England thought of their plucky little 

country" (H.G. Wells). (Всі із нетерпінням 

чекали нагоди показати цим бельгійцям, що 

Англія думає про їх маленьку відважну країну.) 

Dauntless, згідно запропонованій дефініції, 

відноситься до хоробрості у сенсі пручання 

підкоренню або залякуванню: 

e.g.: "So faithful in love, and so dauntless in 

war, there never was knight like the young 

Lochinvar" (Sir Walter Scott). (Відданий у 

коханні, безстрашний на війні, ще не було 

такого лицаря, як молодий Лочинвар.) 

Undaunted позначає мужність та рішучість:  

e.g.: "Death and sorrow will be the companions 

of our journey.... We must be united, we must be 

undaunted, we must be inflexible" (Winston S. 

Churchill). (Смерть та скорбота будуть 

супутниками у цій подорожі… Ми повинні 

бути об’єднаними, мужніми та стійкими.) 

Виходячи з цієї інформації, яка в цілому 

співпадає з інформацією інших лексикогра-

фічних джерел [7; 8; 10], можна припустити, що 

основними концептуальними ознаками 

концепту ХОРОБРІСТЬ є такі: внутрішня сила; 

стійкість до почуття страху; готовність зустріти 

небезпеку або труднощі; впевненість; 

героїчність; любов до виклику; стійкість до 

несприятливих обставин; опір владі; рішучість. 

З метою дослідити зміни у значенні 

лексичних засобів вербалізації концепту 

ХОРОБРІСТЬ у ході історичного розвитку 

англомовного етнокультурного соціуму, було 

залучено етимологічний аналіз на базі 

словнику Online Etymology Dictionary, який дає 

таку інформацію щодо походження номінації 

brave [6]: походження даної номінації 

можливе від середньо французького brave із 

значенням «розкішний, доблесний», від 

італійського bravо із значенням «дикий, 

жорстокий», від середньолатинського bravus 

зі значенням «головоріз, лиходій», або від 

латинського pravus зі значенням «кривий, 

розбещений». Як бачимо, більшість з 

можливих первісних значень мали негативну 

оцінність із імплікацією агресії. 

Іменник bravery також мав значення 

войовничості, що підтверджують дані 

електронного словнику Oxford English 

Dictionary. Той самий словник дає досить 

цікаву інформацію про застарілі значення 

номінації bravery як такі: геройство, прикраса, 

експонат, предмет для хвастощів або гордості, 

удавання або обман, чепурун, людина у 

лицарському вбранні.  

Проаналізувавши та порівнявши дані різних 

лексикографічних джерел, можна зробити такі 

висновки щодо лексичних засобів вербалізації 

концепту ХОРОБРІСТЬ: значення перших 

зафіксованих у англійській мові номінацій були 
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поєднані із агресією, войовничістю та емоцій-

ністю; в ході історичного розвитку вийшли із 

вжитку значення із компонентом войовничості 

та яскравості зовнішнього вигляду; сучасна 

модель концепту ХОРОБРІСТЬ може бути 

представлена, як поєднання таких ознак: 

внутрішня сила (inner strength); стійкість до 

почуття страху (unvulnerability to fear); 

готовність зустріти небезпеку або труднощі 

(readiness to meet danger of difficulty); 

впевненість (confidence); любов до виклику 

(love of challenge); стійкість до несприятливих 

обставин (spirit in the face of unfavourable odds); 

опір владі  (resistance to subjection); рішучість 

(resolve). 

Але жодне лексикографічне джерело не дає 

інформації стосовно переваги того чи іншого 

значення з тих, що існують у сучасній англійсь-

кій мові, отже на основі аналізу даних лексико-

графічних джерел неможливо побудувати 

модель концепту ХОРОБРІСТЬ, виявити, які з 

концептуальних ознак є розташованими 

близько до ядра концепту, а які відносяться до 

периферії. Тому вважаємо за доцільне провести 

когнітивно-дискурсивний аналіз на матеріалі 

сучасного англомовного художнього дискурсу. 
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Мироненко О.Ю.,  

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВЕРБАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПТА ХРАБРОСТЬ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

В статье рассмотрено место культурных концептов в современном языкознании и уточнено понятие термина 

концепта как многомерного ментального образования с учетом опыта отечественных и зарубежных лингвистов. 

Также установлена взаимозависимость менталитета носителей языка и формированием его лексического состава 

и историческим развитием значений. Осуществлена попытка определить структуру культурного концепта 

ХРАБРОСТЬ путем анализа лексикографических средств его вербализации с учетом конвенциональных смыслов и 

этимологического аспекта путем исследования современных аутентичных лексикографических источников. 

Рассмотрено происхождение и историческое развитие лексемы braveness, которая является именем исследуемого 

концепта а также оттенки значений лексем, которые входят в ее синонимический ряд, что позволяет установить 

наличие определенных концептуальных слоев в составе концепта ХРАБРОСТЬ. Очерчены перспективы дальнейшего 

исследования данного концепта. 

Ключевые слова: культурный концепт, лексикографические средства, конвенциональные смыслы, вербализация, этимология. 

 

Myronenko O.  

LEXICOGRAPHICAL MEANS OF THE CONCEPT BRAVENESS VERBALISATION IN THE ENGLISH LANGUAGE 

The current article considers the place of cultural concepts in modern linguistics and specifies the term of the concept as a 

multidimensional mental formation taking into account the experience of home and foreign linguists. Interdependence of the 

mentality of native speakers and formation of its lexical stock and historical development of meanings has been established. An 

attempt to define the structure of the cultural concept BRAVENESS by the analysis of lexicographical means of its verbalization 

considering conventional senses and etymological aspect using modern authentic lexicographical sources has been carried out. 

The origin and historical development of the lexeme braveness as the name of the investigated concept as well as the shades of 

meanings of the lexemes belonging to its row of synonyms have been studied. That allowed to define the presence of certain 

conceptual layers in the composition of the concept BRAVENESS. The prospects of further research of the concept have been 

outlined. 

Key words: cultural concept, lexicographical means, conventional meaning, verbalisation, etymology.  
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