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Стаття присвячена дослідженню пейоративних номінацій осіб жіночої статі, що виражають етичну оцінку і функціонують у сучасному 

англомовному художньому дискурсі. Робота виконана у руслі ґендерних досліджень, що розглядає стать як соціальний і культурний феномен. 

Номінація розглядається у роботі як результат іменування предмета/явища оточуючої дійсності, а лексичне значення – як співвіднесеність 

звукової оболонки слова з уявленням про предмет, що складається з трьох компонентів: денотативного, прагматичного та конотативного. 

З-поміж усіх видів номінацій виокремлюємо номінації з аксіологічним змістом – пейоративні та мейоративні. Пейорацію розуміємо як 

негативні емоційні оцінки, що створюються шляхом формування образів, які певний мовний колектив сприймає негативно в більшому або 

меншому ступені з урахуванням морально-етичних норм мовного вжитку. Результати дослідження засвідчують, що пейоративні номінаціїї 

осіб жіночої статі, що виражають етичну оцінку і функціонують у сучасному англомовному художньому дискурсі, висвітлююсь такі якості 

жінок, як дурість, балакучість, сварливість та розбещеність.  
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Ґендерна лінгвістика є новим напрямом у 

мовознавстві, що займається дослідженнями 

ґендерних аспектів мови і комунікації із 

залученням понятійного апарату лінгвістики. У 

рамках даного напряму ґендер розглядається як 

феномен не тільки біологічний, але, головним 

чином, як культурний та соціальний. В останні 

десятиліття під впливом феміністського руху 

спостерігається підвищений інтерес до 

ґендерних досліджень в різних науках 

(переважно в соціології, політології, психології). 

У цьому відношенні не залишилася осторонь і 

лінгвістика, в якій одним із затребуваних 

об'єктів дослідження є ґендерні номінації . 

Яскравими представниками вітчизняної шко-

ли ґендерної лінгвістики є А.В. Кириліна, І.В. 

Зикова, О.І. Горошко, А. П. Мартинюк, В.В. По-

тапов, А.А. Григорян, Г.С. Двинянінова і багато ін.  

Мета цієї роботи ‒ дослідити пейоративні 

номінації осіб жіночої статі, що виражають ети-

чну оцінку, які функціонують у сучасному ан-

гломовному художньому дискурсі. У відповід-

ності з поставленою метою необхідно вирішити 

такі завдання: 1) визначити поняття пейоратив-

них номінації, критерії виокремлення пейора-

тивних номінацій із словникового фонду англій-

ської мови; 2) встановити оцінювальну сему в 

семантичній структурі пейоративних номінацій; 

3) виявити лексико-семантичну групу пейора-

тивів на позначення осіб жіночої статі, що містять 

сему «негативна етична оцінка» та досліди-ти їх 

функціонування у сучасному англомовному 

художньому дискурсі. 

Теорія номінації (іменування) є, без 

перебільшення, однією з найважливіших теорій 

мовознавства, адже усі нові явища обов’язково 

потребують лінгвістичного осмислення. 

Функцію номінування у мові виконує слово. 

Номінація  позначає як процес створення, 

закріплення та розподілу найменування за 

різними фрагментами дійсності, так і значиму 

мовну одиницю, утворену в процесі називання. 

Лексичне, або дійсне значення слова ‒ це 

співвіднесеність звукової оболонки слова з 

думкою, уявленням про предмет і співвіднесеність 

з певним предметом або явищем дійсності при 

єдиному загальнонародному розумінні цієї 

співвіднесеності. Лексичне значення визначає 

всі можливі зв'язки і відносини слова з іншими 

словами , що створює семантичний обсяг слова. 

Лексичне значення слова включає такі 

компоненти, як: 

- денотативний ( предметний ) компонент, 

який пов'язує форму слова з тими чи іншими 

явищами дійсності, як з реальними, так і з 

неіснуючими (казковими персонажами): 

русалка , лісовик, кентавр, Баба- Яга; 

- прагматичний компонент характеризує 

ставлення мовців на даній мові людей до змісту 

одного і того ж слова. Це відношення може бути 

різним, що пов'язано зі світорозумінням 

людини, її віком, статтю, освітою, видом 
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діяльності. Прагматичний компонент найбільшою 

мірою проявляється в художній літературі; 

- конотативний компонент висловлює 

почуття мовців до предмету, що позначається 

предмету. Наприклад, слова рученя і ручище, 

миленький і противний не тільки називають 

предмети і властивості, але і висловлюють 

ставлення до них, оцінюють їх. 

Існує багато типів класифікацій номінацій, з-

поміж яких – класифікація за аксіологічним 

змістом. У залежності від аксіологічного змісту, 

виокремлюють пейоративні (негативні) та 

мейоративні (позитивні) номінації. Пейорацію 

як різновид мовної експресії  визначаємо як 

«…вираження негативної емоційної оцінки 

шляхом створення образів, які певний мовний 

колектив сприймає негативно в більшому або 

меншому ступені (інтенсивність) з урахуванням 

морально-етичних норм мовного вжитку», а 

також як «…вираження негативного емоційного 

відношення суб’єкта до об’єкта номінації та 

прагнення викликати аналогічну реакцію 

отримувача» [4]. Дана дефініція також виключає 

нейтральні лексичні одиниці із семою 

негативної оцінки. 

У цілому приймаючи постулати теорії 

номінації [1; 3; 5], у роботі погоджуємося з тим 

фактом, що критеріями відбору пейоративної 

лексики є як лексикографічні, так і дискурсивні 

критерії, адже не всі оцінні слова є 

лексикографічно маркованими (лише 18 % 

заниженно-оцінних номінацій особи мають 

відповідну позначку у словниках англійської 

мови). Недостатність критерію словникового 

маркування має доповнюватися самим 

поясненням слова, а також наявністю якісних 

прикметників, що містять або позитивну, або 

негативну оцінку,  у тексті [1]. 

У фокусі уваги цього дослідження – пейора-

тивні номінації осіб жіночої статі, що виража-

ють етичну оцінку. О.Л. Бессонова [2] прово-

дить аналіз словникового матеріалу і зауважує, 

що найменша диференціація спостерігається 

при описі соціального і майнового становища, 

національної приналежності, світогляду, 

фізичного і емоційного стану, найбільша – при 

описі зовнішності і поведінки. Розглянутий нею 

матеріал показує, що позитивно оцінюються 

лише такі «жіночі» ознаки, як зовнішність (belle 

«красуня», flapper «модна, елегантна молода 

жінка»), вік (babу «гарненька дівчина, молоди-

ця», піднесено maid «молода незаміжня дівчина, 

дівиця»; nymphet розм. «маленька дівчинка, 

дівчина-підліток»). Головною семантичною оз-

накою, за якою формується негативна оцінка, є 

ознака «поведінка» (houden «криклива дівиця», 

quean «безсоромна, нагла, невихована дівчина», 

slut «неохайна, потаскуха», termagant «груба, 

сварлива жінка»), особливо сексуальна поведін-

ка (bitch груб «сука (про жінку)», courtesan 

«проститутка», floory «жінка легкої поведінки», 

hussy «жінка легкої поведінки»). 

У результаті нашого дослідження вдалося 

встановити, що у сучасному англомовному 

художньому дискурсі функціонують такі типи 

пейоративних номінацій осіб жіночої статі, що 

виражають етичну оцінку: 

- лексичні одиниці, що викривають дурість 

(doll, blonde, dumb Dora, giddy Gertie, dippy dame, 

dumb dame, scanger, fluff, frisgig, powder puff): 

(1) Meg who died at 68 last Thursday of cancer, 

was not a blonde. She was very intelligent and , what 

is different and more important, she was wise [6]. 

У європейській та американській культурі іс-

нує стереотипне сприйняття блондинки. З одно-

го боку, історично, світле волосся у жінок часто 

вважали привабливим та бажаним. Волосся 

блондинок вбачається привабливим протягом 

тривалого часу в різних європейських культу-

рах, особливо в поєднанні з блакитними очима. 

Це сприйняття залучається в культурі та рекла-

мі. З іншого боку, блондинка часто сприймаєть-

ся як «жінка, яка користується своїм виглядом, а 

не інтелектом». У той саме час, люди, як прави-

ло, припускають, що блондинки менш серйозні, 

розумніші, ніж брюнетки, що відображено в 

багатьох жартах про блондинок. Корінням цей 

стереотип сягає 1775 р. і пов’язується із  курти-

занкою на ім'я Розалі Дюте, яка в 1775 р. висту-

пала в ролі Les Curiosités de la Foire і мала звичку 

робити довгі паузи під час свого виступу.   

Так, у наведеному прикладі (1), описуючи ге-

роїню за допомогою номена not a blonde, автор 

намагається ємко надати героїні характеристики 

«зовсім не дура»; 

- лексичні одиниці, що викривають сварли-

вість (СAT, callet, Meg, hag, tabby, dragon, hellcat, 

wildcat, shrew, tigress, virago, witch, vixen, tartar, 

bitch, douchbitch): 

(2) But now the little hellcat of the man’s wife was 

struggling with him, and he tried to get her without 

causing too much harm [10]. 

Так, у наведеному прикладі (2) функціонує 

лексема hellcat на позначення жінки з дуже 
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неприємним характером, сварливої та непримиримої. 

Часто лексема функціонує в англомовному 

художньому дискурсі у якості антоніма лексем 

на позначання «жінок із поступливим характером»: 

(3) …one of the two spinster sisters is said to be 

a hellcat, and the other is as sweet as can be [9]. 

- лексичні одиниці на позначення «балакучої 

жінки»: yenta, cat, babbling brook, blabbermouth: 

(4) Meanwhile, amidst adapting to their new 

status, Mrs. Jha was trying to overcome her 

Gurgaon disorientation long enough to 

play yenta for her closest Mayur Palli friend, a too-

young widow, and Mr. Chopra’s older brother [8]. 

 Помічаємо, що найчастіше сема «балакучість» 

поєднується з семою «старість»: bag, biddy, bat, polly: 

(5) People are quite shocked when they realise 

I'm a little old biddy with quite a lot of ill health, 

because I don't come over like that [7]; 

- лексичні одиниці на позначення розбещеної 

жінки (vixen, tartar, bitch, douchbitch (жінка як 

сексуальний об'єкт, фізично приваблива жінка); 

randy, hoity-toity, light-o'-love, chippy (chippie) 

(дівчина / жінка легкої поведінки, доступна 

жінка);   bimbo, band, bat, hooker, hustler, moll, pro, 

slag, tart, scrubber, roundheel, tramp, ho, bint, boiler, 

broad, bitch, slut, polecat, blower, bottom woman, 

dog, done, fish, flat-backer, forty-four, gooh, hook, 

kelsey, mud - kicker, piece of trade, shank, alley cat, 

belt, bed-fagot, bed-piece, blue foot, cruiser, shake, 

shawl (блудниця, шльондра, повія)): 

(6) She is incredibly attractive but she's not 

a bimbo, and that's what makes her so special [9]; 

(7) You can, as one blogger confides, be a vixen 

in the blogosphere but a wallflower in person [8].  

Отже, як свідчать результати дослідження, 

пейоративні номінаціїї осіб жіночої статі, що 

виражають етичну оцінку і функціонують у 

сучасному англомовному художньому дискурсі 

висвітлююсь такі якості жінок, як дурість, 

балакучість, сварливість та розбещеність. 

Перспективним вважаємо дослідження 

пейоративних номінацій осіб жіночої статі, що 

виражають естетичну оцінку, та пейоративні 

номінації  осіб чоловічої статі.  
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Данилова Ирина Анатольевна,  

ПЕЙОРАТИВНЫЕ НОМИНАЦИИ ОСОБ ЖЕНСКОГО ПОЛА, КОТОРЫЕ ВЫРАЖАЮТ ЭТИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ 

(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО АНГЛОЯЗЫЧНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА) 

Статья посвящена исследованию пейоративных номинаций лиц женского пола, выражающих нравственную оценку и 

функционирующих в современном англоязычном художественном дискурсе. Работа выполнена в русле гендерных 

исследований, рассматривает пол как социальный и культурный феномен. Номинация рассматривается в работе как 

результат именования предмета / явления окружающей действительности, а лексическое значение – как 

соотнесенность звуковой оболочки слова с представлением о предмете, которое состоит из трех компонентов: 

денотативного, прагматического и конотативного. Из всех видов номинаций выделяем номинации с аксиологических 

содержанием – пейоративные и мейоративные. Пейорацию понимаем как негативную эмоциональную оценку, 

создаваемую путем формирования образов, которые определенный языковой коллектив воспринимает негативно в 

большей или меньшей степени с учетом морально-этических норм речевого обихода. Результаты исследования 

свидетельствуют, что пейоративные номинации лиц женского пола, которые выражают нравственную оценку и 

функционируют в современном англоязычном художественном дискурсе, фокусируют внимание на таких качествах 

женщин, как глупость, болтливость, сварливость и распущенность. 

Ключевые слова: гендер, номинация, пейорация, этическая оценка, современный англоязычный художественный дискурс 
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Danylova Iryna Anatoliyivna  

PEJORATIVE NOMINATIONS OF FEMALES DENOTING NEGATIVE EVALUATION  

(CASE STUDY OF THE PRESENT-DAY ENGLISH LITERARY DISCOURSE) 

The article is devoted to the research of pejorative nominations of females expressing ethical evaluation that function in the present-

day English literary discourse. The work is carried out in the framework of gender studies, which considers gender as a social and 

cultural phenomenon. Nomination in the work is viewed as the result of naming the subject / phenomenon of surrounding reality, 

and lexical meaning – as the correlation of the sound of the word with the notion of an object consisting of three components: 

denotative, pragmatic, and connotative. Among all types of nominations we distinguish nominations with axiological content – 

pejorative and mejorative. Pejoration is understood as negative emotional assessment, which is created by forming images that 

speakers of a certain language perceive negatively to a greater or lesser extent, taking into account the moral and ethical norms 

of language use. The results of the study show that the pejorative nominations of females expressing ethical evaluation that function 

in the present-day English literary discourse uncover such qualities of women, as stupidity, talkativeness, grumpiness and 

licentiousness. 

Key words: gender, nomination, ethical evaluation, present-day English literary discourse 

 

 

 

 

 

 

 


