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ЕТИМОЛОГІЧНИЙ ТА ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ЯК ЕТАПИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІМБРИКАЦІЇ КОНЦЕПТІВ 

(НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕПТІВ ЧОРНИЙ ТА БІЛИЙ) 
 

Стаття присвячена етимологічному та дефінітивному аналізу як етапам дослідження імбрикації концептів ЧОРНИЙ 

та БІЛИЙ в англомовній картині світу. Концепт розуміється як багатовимірне ментальне утворення, що зберігається 

у свідомості мовної особистості і матеріалізується у мовленні, відображає яскраво виражені культурні цінності 

певного етносу – духовну та матеріальну складову культури, а імбрикація визнається одним з основних механізмів 

взаємодій концептів, за якого ознаки концептів починають інтенсивно взаємодіяти, концепти пізнаються і 

переживаються за допомогою один одного. Етимологічний та дефінітивний аналіз є першим етапом при дослідженні 

імбрикації концептів: за їх здійснення виявляються ядерні ознаки концептів та встановлюються їх «точки» перетину 

та суттєві відмінності. Результат аналізу вказує на те, що  ЧОРНИЙ І БІЛИЙ по суті є дзеркальними концептами, 

що створюють динамічне злиття, в якому відображена амбівалентність людського сприйняття.  
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Метою дослідження є з’ясування ролі ети-

мологічного та дефінітивного аналізу як етапів 

дослідження імбрикації концептів ЧОРНИЙ і 

БІЛИЙ, що беруть участь у формуванні 

загальнокультурного та етнокультурного 

змісту констант. 

На сьогодні була здійснена спроба 

дослідження імбрикації концептів ЩАСТЯ та 

БІДА на матеріалі російських та українських 

паремій [5], однак, ще не досліджувалася 

взаємодія концептів БІЛИЙ та ЧОРНИЙ в 

англомовній картині світу. 

Наразі термін «концепт» широко використо-

вується в багатьох гуманітарних науках, вклю-

чаючи лінгвістику. Дослідженню природи кон-

цепту в сучасній лінгвістиці приділяється пер-

шорядне значення (З.Д.Попова, Й.А. Стернін, 

О.С. Кубрякова, В.М. Піменова, М.М. Болди-

рев, А.П. Бабушкін, А. Вежбицька, 

Ю.С. Степанов та ін.). 

Всю пізнавальну діяльність людини можна 

розглядати як таку, що розвиває вміння 

орієнтуватися в світі, і ця діяльність пов'язана з 

необхідністю ототожнювати і розрізняти 

об'єкти: концепти виникають для забезпечення 

саме операцій цього роду [3, с. 15].  

Розуміння концептів дуже варіативно в 

сучасній лінгвістиці. На думку В.І. Карасика, 

існуючі в лінгвістиці підходи до розуміння 

концепту зводяться до лінгвокогнітивного та 

лінгвокультурологічного осмислення цього 

явища [1]. Концепт як лінгвокогнітивне явище – 

це «одиниця ментальних або психічних ресур-

сів нашої свідомості і тієї інформаційної струк-

тури, яка відображає знання і досвід людини; 

оперативна змістова одиниця пам'яті, менталь-

ного лексикону, концептуальної системи і мови 

мозку, усієї картини світу, відображеної в люд-

ській психіці» [2, с. 90]. Лінгвокультуроло-

гічний підхід до розуміння концепту полягає в 

тому, що концепт визнається базовою 

одиницею культури, її концентратом. «У 

структуру концепту входить усе те, що й 

робить його фактом культури – вихідна форма 

(етимологія), стисла до основних ознак змісту 

історія; сучасні асоціації; оцінки і т.п.» [6, с. 41]. 

Лінгвокогнітивний та лінгвокультурологічний 

підходи до розуміння концепту не є взаємовик-

лючними: концепт як ментальне утворення в сві-

домості індивіда є виходом на культуру, а кон-

цепт як одиниця культури є фіксацією колектив-

ного досвіду, який стає надбанням індивіда. Інак-

ше кажучи, ці підходи розрізняються векторами 

по відношенню до індивіда: лінгвокогнітивний 

концепт – це напрям від індивідуальної свідо-

мості до культури, а лінгвокультурологічний 

концепт – це напрям від культури до 

індивідуальної свідомості [1]. 

Виходячи з мети та завдань дослідження, у 

роботі приймаємо лінгвокультурологічний під-

хід до розуміння концепту і визначаємо кон-

цепт як багатовимірне ментальне утворення, 

що зберігається у свідомості мовної особис-

тості і матеріалізується у мовленні, відображає 

яскраво виражені культурні цінності певного 

етносу – духовну та матеріальну складову 

культури [4] 



Альманах науки 

 

66 

Однією з найважливіших ознак концептів є 

їх здатність до взаємодії. Взаємодія концептів 

призводить до їх варіювання, в результаті чого 

змінюється їх зміст під дією соціальних, 

етнокультурних, вікових, ґендерних та інших 

факторів. Розгляд взаємодії концептів може 

бути безпосереднім об’єктом спостереження, 

що дозволяє по-новому підійти до багатьох 

важливих питань концептології, у тому числі 

до питань типологізації концептів та 

визначення їх сутності.  

  Одним з видів взаємодії концептів є їхня 

імбрикація. Термін «імбрикація» уведено в 

науковий ужиток Ю.С. Степановим і передба-

чає часткове накладання концептів (англ. 

imbrication «орнамент у вигляді луски»): 

ознаки концептів починають інтенсивно взає-

модіяти, концепти пізнаються і переживаються 

за допомогою один одного (див. [5, с. 71]). Роз-

гляд результатів імбрикації дозволяє скласти 

більш цілісне уявлення про зміст та мовну ре-

презентацію концептів, що накладаються один 

на одного. Виявлення і аналіз імбрикаційних 

ознак концептів надає змогу розширити 

уявлення про універсальні та етнокультурні 

складові констант культури. 

У фокусі уваги цього дослідження – 

імбрикація концептів БІЛИЙ та ЧОРНИЙ в 

англомовній картині світу.  

Вибір концептів для дослідження поясню-

ється тим, що БІЛИЙ та ЧОРНИЙ входять в 

число концептів, що беруть участь у формуванні 

національної мовної свідомості і формують 

«наївну картину світу» носіїв мови. Колір – влас-

тивість світла викликати певне зорове відчуття у 

відповідності зі спектральним складом відбива-

ного, а чорний та білий – два монохромних 

кольори, що складають основу кольорової 

наївної картини світу будь-якого етносу. Отже, 

можна стверджувати, що сукупність подібних 

концептів формує концептосферу, в якій 

концентрується культура нації.    

Методика дослідження імбрикації концептів 

передбачає декілька етапів. 

На першому етапі здійснюється 

етимологічний та дефінітивний аналіз імен 

досліджуваних концептів з метою виявлення 

ядерних ознак цих концептів та встановлення їх 

«точок» перетину та суттєвих відмінностей. 

На другому етапі здійснюється 

контекстуальний аналіз реалізації 

досліджуваних концептів – аналіз уявлень про 

досліджувані явища оточуючої дійсності, ре-

алізовані у дискурсі. Подібний аналіз дозволяє 

виявити, як у дискурсі реалізується концепція 

контрасту, які ознаки досліджуваних концептів 

вербалізуються за допомогою метафор, у тому 

числі й контрастивних (наприклад, UP-

DOWN), а також таких, що дозволяють виявити 

асоціації, що зближують досліджувані концепти.  

Так, етимологічний словник англійської мо-

ви надає посилання на давньоанглійську мову, 

в якій hwit означало «bright, radiant; clear, 

fair»; також було іменником (від прото-

германьскої *hweit-, також давньосаксонської та 

давньофризської hwit, давньоскандинавської hvitr, 

давньоверхньогерманської hwiz, німецької 

weiß, готичної hveits); як дієслово означало 

«світити» (з санскріту svetah, церковної 

старослов’янської sviteti, литовської 

šviesti, švaityti) [7].  

У давньоанглійській також мало значення 

«морально чистий». Асоціація з роялістськими 

уявленнями стало причиною виникнення у 18 

ст. сленгового значення «почесний, чесний» 

(1877); у середньоанглійській означало 

«милостивий, доброзичливий, сприятливий». 

Також мало расовий сенс «про переважно 

європейські раси», що характеризуються 

білим кольором обличчя (зафіксовано з c. 

1600); «характерний для білих людей» з 1852 

року (в американській англійській). Таким 

чином, білий колір спочатку асоціювався із 

моральною чистотою та чесністю. 

White, за визначенням Merriam-Webster 

Dictionary, являє собою: 1) вільний від 

кольору; кольору нового снігу або молока;  

світлого або блідого кольору; зроблений зі 

срібла; 2) такий, що є членом групи або раси, 

що характеризується світлою пігментацією 

шкіри; те, що має відношення до раси білих 

людей; [від колишньої стереотипної асоціації 

гарного характеру з північно-європейським 

нащадом]: відзначений чесністю, справедливістю; 

3) вільний від плям або пороку: наприклад: а) 

вільний від моральної нечистоти; невинний; 

б) відзнака білого одягу на жінці як символу 

чистоти; немаркірований шляхом написання 

чи друку; не призначений для заподіяння 

шкоди; сприятливий; 4) дуже палкий [8].  

Таким чином, стає очевидним, що «білий» 

у свідомості носіїв англійської мови має лише 

позитивні конотації та пов’язується з такими 

чеснотами характеру людини, як чесність та 
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справедливість, відбиває уявлення про 

непорочність жінки та пов’язує обставини зі 

сприятливими збігом. А якщо брехню 

«фарбують білим кольором», то вона є такою, 

що не зможе заподіяти шкоди.   

Тепер звернемося до аналізу слова black як 

імені відповідного концепту (BLACK), 

етимологія якого дозволяє побачити 

безпосередній взаємозв’язок між концептами 

BLACK і WHITE. Етимологічний словник 

англійської мови зазначає, що у 

давньоанглійській blæc означало «absolutely 

dark, absorbing all light, the color of soot or coal» 

і походить від протогерманської 

*blakaz «burned"» (джерело також у 

давньоскандинавьскій blakkr «dark»), 

давньоверхньогерманській blah «black», 

шведській bläck «ink», датській blaken «to 

burn»), від протоіндоєвропейської *bhleg- «to 

burn, gleam, shine, flash» (джерело також у 

грецькій phlegein «to burn, scorch», латині 

flagrare «to blaze, glow, burn»), від кореня 

*bhel- (1) «to shine, flash, burn». 

Той самий корінь лежить в основі 

староанглійського blac «яскравий, блискучий, 

блідий»; сполучні поняття, можливо, «вогонь» 

(яскравий) і «спалений» (темний), або, 

можливо, «відсутність кольору».  

Звичайно у давньоанглійській слово «чорний» 

позначалося словом sweart («black, dark», про 

небо, тучі, також мало фігуральне значення 

«wicked, infamous»). За даними словника 

давньоанглійської мови: «У середньоанглійській 

часто викликає сумнів, чи означає blac, blak, blake 

«чорний, темний» або «блідий, безбарвний». У 

староанглійській використовувалося на 

позначення темношкірих людей.     

З кінця 14 ст. з’являється значення «лютий, 

страшний, злий». Образні значення black часто 

походять від поняття «без світла», морального 

або духовного. Латинське niger мало багато 

похожих фігуративних значень («похмурий; 

невдалий; поганий, злий»). Метафоричне вико-

ристання грецького слова melas, однак, як пра-

вило, відображало значення «оповите темря-

вою, похмуре». В англійській мові це був колір 

гріха і смутку, принаймні починаючи з 1300 

року; значення «з темними цілями, злоякісний» 

виникає у 1580-х років (у чорному мистецтві 

«некромантія»; це також значення у чорній 

магії) [8]. 

Black, за визначенням Merriam-Webster 

Dictionary, являє собою: 1) чорного кольору; 

темного кольору; такий, що має дуже глибокий 

або низький тембр (про голос); серйозний; 2) 

такий, що має відношення до груп людей з 

темною пігментацією шкіри; афроамерика-

нець; 3) одягнений у темну одежу; 4) брудний; 

5) такий, що характеризується відсутністю 

світла; такий, що не віддзеркалює світла; зліс-

ний або злий; нечестивий, грішний;  такий, що 

свідчить про засудження або дискредитацію; 6) 

пов'язаний з надприродним, особливо дияво-

лом; дуже сумний, похмурий, або нещасний; 

такий, з яким трапилася катастрофа; 7) такий, 

що характеризується ворожістю, розлюченням, 

невдоволенням. 

Як бачимо з результатів проведеного етимо-

логічного та дефінітивного аналізу, концепти 

ЧОРНИЙ та БІЛИЙ поділяють ядерні ознаки, а 

саме «наявність/відсутність кольору», а також 

«моральна/духовна якість людини». При цьо-

му, однак, концепти, що перетинаються, мають 

суттєві відмінності: 1) з одного боку, і білий, і 

чорний є фоном для поліхромних кольорів, 

однак, біле є вільним від кольору, а чорне – 

темним; 2) хоча обидві кольоропозначення асо-

ційовані з моральними і духовними якостями 

людини, «біла людина» – чесна, непорочна, 

справедлива, невинна, а «чорна» – гріховна, 

зла, ворожа, диявольська. Так ЧОРНИЙ та 

БІЛИЙ виявляються дзеркальними концеп-

тами, утворюючи динамічне злиття, в якому 

відображена амбівалентність світосприймання 

етносу.  

У перспективі цікавим є дослідження 

вербалізації концептів ЧОРНЕ і БІЛЕ у різних 

видах англомовного дискурсу з метою 

виявлення інших їх «точок перетину». 
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Гапотченко Э.В.  

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ И ДЕФИНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ КАК ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ИМБРИКАЦИИ 

КОНЦЕПТОВ (НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕПТОВ БЕЛЫЙ И ЧЕРНЫЙ) 

Статья посвящена этимологическому и дефинитивному анализу как этапу исследования имбрикации концептов 

ЧЕРНЫЙ и БЕЛЫЙ в англоязычной картине мира. Концепт понимается как многомерное ментальное образование, 

которое хранится в сознании языковой личности и материализуется в речи, отражает ярко выраженные 

культурные ценности определенного этноса – духовную и материальную составляющую культуры, а имбрикация 

признается одним из основных механизмов взаимодействия концептов, при котором признаки концептов начинают 

интенсивно взаимодействовать, концепты познаются и переживаются с помощью друг друга. Этимологический и 

дефинитивный анализ является первым этапом при исследовании имбрикации концептов: в результате выявляются 

ядерные признаки концептов и устанавливаются их «точки» пересечения и существенные различия. Результат 

анализа указывает на то, что ЧЕРНЫЙ И БЕЛЫЙ по сути являются зеркальными концептами, которые создают 

динамическое слияние, в котором отражена амбивалентность человеческого восприятия. 

Ключевые слова: концепт, имбрикация, этимология, дефинитивный анализ, амбивалентность. 

 

Hapotchenko Eleonora  

ETIMOLOGICAL AND DEFINITION ANALYSIS AS STEPS OF INVESTIGATING IMBRICATION OF 

CONCEPTS  (CASE STUDY OF BLACK AND WHITE) 

The article is devoted to the etymological and definitive analysis as the stages of the study of the imbrication of the concepts 

BLACK and WHITE in the English-language picture of the world. The concept is understood as a multidimensional mental 

formation in the consciousness of the linguistic person and materializes in speech, reflects the pronounced cultural values of a 

certain ethnic group – the spiritual and material components of culture, and the imbrication is recognized as one of the main 

mechanisms of interaction of concepts, in which the signs of concepts begin to intensively interact, concepts are recognized and 

experienced with the help of each other. The etymological and definitive analysis is the first stage in the study of conceptual 

immersion: their implementation reveals the nuclear features of the concepts and establishes their «points” of intersection and 

significant differences. The result of the analysis indicates that BLACK AND WHITE are essentially mirror concepts that create 

a dynamic merge, which reflects the ambivalence of human perception. 

Key words: concept, imbrication, etymology, definitive analysis, ambivalence. 
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