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ВСТУП 

  Актуальність дослідження. У наш час когнітивна лінгвістика 

залишається одним із пріоритетних напрямів науки про мову, саме тому термін 

«концепт» є центральним поняттям в описі мовної картини світу.  

  Важливість когнітивного напряму в дослідженні мовних явищ 

визначається переходом лінгвістики до антропоцентризму, тобто мова 

вивчається у взаємозв’язку з людиною. Тому з’явилося зацікавлення з боку 

дослідників до вивчення картини світу, зокрема і мовної.  

  Суспільно-політичний феномен «війна» має виключно важливе значення 

у слов’янській культурі. Цьому явищу присвячено окремі дослідження у галузі 

філософії, соціології, психології, історії, політології, однак у лінгвістичній 

літературі це питання ще не розглянуто повністю. 

  Питання концепту висвітлюють у своїх працях А.Бабушкін [2], 

С.Воркачов [5], І.Гайдаєнко [6, 7], А.Зеленько [11], І.Іващенко [13]   

М.Кочерган [17], О.Кубрякова [18], В.Маслова [20], З.Попова [22], 

О.Селіванова [23, 24], та інші. 

  Об’єкт дослідження: концепт ВІЙНА в романі Юрія Винничука 

«Танґо смерті». 

  Предметом дослідження є мовні одиниці на позначення концепту 

ВІЙНА та його фреймово-слотова модель у творі письменника. 

  Мета роботи: визначити мовні засоби художньої реалізації  

концепту ВІЙНА в романі Юрія Винничука «Танґо смерті» та розробити 

його фреймово-слотову модель. 

   Відповідно до мети дослідження було визначено такі завдання: 

  – осмислити наукові підходи до  розгляду концепту та розробити 

теоретичні основи роботи; 

  – з’ясувати особливості феномену концепту ВІЙНА в лінгвістичному 

аспекті; 

 – проаналізувати структуру концепту за допомогою використання 
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фреймово-слотової моделі; 

  – описати функції мовних одиниць як образних засобів на 

позначення концепту ВІЙНА. 

  Практична значущість роботи полягає у можливості використання 

матеріалів дослідження на практичних заняттях з дисциплін «Загальне 

мовознавство», «Когнітивна лінгвістика», «Стилістика української  

мови», «Лінгвістичний аналіз тексту» у ЗВО та під час 

підготовки до написання рефератів у закладах середньої освіти. 

  Джерела роботи: роман Юрія Винничука «Танґо смерті». 

  Апробація: 

  – Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Українська 

мова в контексті слов’янознавства та компаративістики», 14 травня 2019 р.,     

м. Херсон. 

  – II Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Пріорітетні напрями філологічних досліджень», 24-25 жовтня 2019 р.,  

м. Херсон. 

 Публікація: 

  Катречко А.  Концепт війна в романі Юрія Винничука «Танґо 

смерті». Студентські наукові студії. Збірник наукових праць. Частина 

2.  Херсон. ХДУ, 2018.  333 с.  С. 181-184. 

  Катречко А. Концепт війна в романі Юрія Винничука «Танґо 

смерті». Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції «Українська мова в контексті слов’янознавства та 

компаративістики» (14 травня 2019 р.) [Електронний ресурс] / за заг. ред. 

Т.Г. Окуневич.  Херсон, 2019.   

Катречко А. Концепт ВІЙНА в романі Юрія Винничука «Танго 

смерті». Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції «Пріоритетні напрями філологічних досліджень» (24-25 жовтня 

2019 р.) [Електронний ресурс] / [редактори-упорядники С.Климович, 

Т.Мандич].  Херсон, 2019.  209 с.  С. 52-55. 
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РОЗДІЛ 1 

Теоретичні засади вивчення концептів у сучасній лінгвістиці 

  1.1. Концепт як основне поняття когнітивної лінгвістики  

  У сучасній лінгвістиці поняття «концепт» є одним із популярних, але 

термін позбавлений однозначної визначеності й залишається досить 

«розмитим», що створює певні труднощі під час вивчення. 

 Труднощі у трактуванні зумовлені низкою причин: наприклад, 

різнокультурне значення терміна «концепт», його зв’язок з термінами 

«поняття», «уявлення», «сенс». Окрім того, концепт є міждисциплінарним 

терміном і використовується у психології, філософії, культурології, 

соціології тощо. 

  Як зазначає Р. Фрумкіна, «Термін концепт для вітчизняної лінгвістики, на 

відміну від лінгвістики зарубіжної, відносно новий. Ще в 1974 р він сприймався 

як суто чужорідний, той що потребує поглиблених коментарів» [27, с. 29–30]. 

Будучи поняттям з міжнародним статусом, «концепт» по-різному розуміють у 

тому або іншому національному науковому співтоваристві, тобто він має 

різнокультурне тлумачення. 

  В. Дем’янков,  дослідивши вживання терміна «концепт» у романському 

(латинський, французький, італійський, іспанський узус), у німецькому 

(німецький та англійський узус) та в слов’янському ареалах, зазначає про 

істотне варіювання його трактувань, зумовлене, перш за все, часом укорінення 

терміна в тій чи іншій культурі й особливостями його використання у 

гуманітарних науках, художній літературі та повсякденній мові. Наприклад, у 

науковій латині слово conceptus уживають рідко, і часто в значенні «зачинати», 

в англійській мові concept може використовуватися як філософський термін зі 

значенням «поняття a priori». А у слов’янських мовах, згідно робіт  

В. Дем’янкова, термін «концепт» починає часто вживатися з 1920-х років, до 

того аж до середини 1970-х років, частіше за все, як повний синонім  

терміну «поняття». І  лише пізніше його починають використовувати в іншому 
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значенні [8]. 

  У лінгвістиці поняття «концепт» з’явилося завдяки філософії.  

А. Аскольдов-Алєксєєв послуговувався цим терміном  на позначення 

«мисленнєвого утворення, яке в процесі думки замінює невизначену 

кількість предметів одного і того ж роду» [12, с. 21]. 

  За визначенням О. Кубрякової «Концепт – це термін, що слугує 

поясненню одиниць ментальних або психічних ресурсів нашої свідомості і тієї 

інформаційної структури, що відображає знання і досвід людини; оперативна 

складова одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи і 

мови мозку, всієї картини світу, відображеної в людській психіці»  [18, с. 90]. 

  Представники сучасної когнітивної лінгвістики під концептом розуміють 

одиницю ментального лексикону, що відображається в психіці людини. 

  А. Бабушкін трактує концепт як: «Одиницю ментальних або психічних 

ресурсів нашої свідомості та тієї інформаційної структури, яка відображає 

знання і досвід людини; оперативна змістовна одиниця пам’яті, ментального 

лексикону, концептуальної системи мови і всієї картини світу, відображеної в 

людській психіці» [2, с. 53]. Учений запропонував методику знаходження 

концептів завдяки аналізу словникової дефініції. Він зазначає,  що «ідеальна 

суть концепту вхоплюється словом і дублюється у його визначенні, оскільки в 

самому слові та його вербальній дефініції фіксуються результати 

когнітивних зусиль людського розуму [2, с. 54].  

  Психолінгвістичні праці, перш за все, розглядають індивідуальне у 

концепті. Учені вважають, що треба звертати увагу на емоції 

людини, досвід, асоціації. У працях О. Залевської поняття концепт трактується 

передусім як надбання особистості, продукт психічних процесів пізнання і 

спілкування, базовий когнітивно-перцептивно-афективне утворення 

динамічного характеру, що підпорядковується закономірностям психічного 

життя людини [10 с. 38–39]. 

  Представники лінгвокультурології зовсім інакше розглядають концепт, 

адже об’єктом вивчення є своєрідні особливості національних менталітетів.  

https://www.google.com.ua/search?client=opera&hs=L8X&q=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97+%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%96%D0%BC+%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%88%D0%B5+%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82,+%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5+%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%94+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%94%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96+%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96+%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj4sqid0IHfAhVFkCwKHUgnCVgQkeECCCooAA
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Ю. Степанов пише, що концепт – це згусток культури у свідомості людини й 

те, за допомогою чого людина сама входить у культуру, а в окремих випадках і 

«впливає на неї» [26, с. 51]. 

  Типологія концептів залишається дискусійним питанням у 

лінгвоконцептології. Це питання висвітлюється у працях В. Карасика,  

С. Воркачова, Г. Вежбицької, Ю. Степанова та інших. 

  С. Воркачов розрізняє концепти-автохтони, які є абстрагованими 

значеннями власних конкретних мовних реалізацій і характеризуються 

етнокультурними семами; протоконцепти – «універсальні концепти» – 

абстраговані від мовних реалізацій ментальні одиниці; метафізичні  

(з високим рівнем абстракції та потенційні концепти – ментальні структури без 

відповідного лексичного вираження, що не є ціннісно-

значущими для мовної спільноти [5, с. 38]. 

   А. Бабушкін уважає, що концепти не однорідні за своєю суттю, тому 

пропонує виділяти такі концепти:  

  1) мисленнєві картинки (сукупність образів у свідомості людей); 

  2) фрейми (схема сцен, збережених у пам’яті); 

  3) сценарії (схема подій, надання інформації про стереотипні епізоди, 

їх динаміка); 

  4) інсайти («упакована» в слові інформація про конструкції); 

  5) «калейдоскопічні концепти» (результат метафоризації); 

  6) схеми (формують перцептивну і когнітивну картину світу); 

  7) гіпероніми (визначення, позбавлені коннотата) [3, с. 43–67]. 

  М. Піменова виділяє символи, ідеї, образи та концепти культури, що  

діляться на декілька груп: 

  1) універсальні категорії культури (час, простір, кількість, якість); 

  2) соціально-культурні категорії (свобода, праця, власність); 

  3) категорії національної культури (воля, частка, душа); 

  4) етичні категорії (правда, істина, борг); 

  5) міфологічні категорії (домовик) [21].  
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  В. Маслова класифікує концепти таким чином:  

  1) «космічні», універсальні категорії культури («час», «рух»);  

  2) соціальні та культурні («свобода», «право»);  

  3) національні («воля», «доля»), які є різними для різних націй [20]. 

  Українська вчена В. Іващенко ділить концепти на «наукові, ненаукові, 

логічні, науково-логічні, філософські, історіософічні, моральні, художні, 

ономатопоетичні, естетичні, міфологічні, наївно-побутові, політичні, суспільно-

політичні, лінгвістичні тощо [13, с. 392–393]. За словами дослідниці 

типологізація здійснюється за такими параметрами як «походження, статусний 

вияв ментальності щодо форми й змісту відображення, параметри ментального 

простору, компонентний склад, характер об’єкта суб’єкта відображення, 

способи відображення дійсності та критерії цінності в культурі [13, с. 61]. 

  Дослідники З.Попова та Й.Стернін концепти поділяють за характером 

концептуалізованої інформації: 

  1) уявлення – узагальнені чуттєво-наочні образи предметів чи явищ. Ці 

концепти об’єднуються в мові лексичними одиницями конкретної семантики. 

Уявлення статичні і є віддзеркаленням сукупності найсуттєвіших ознак 

окремого предмета чи явища; 

  2) схеми – концепт, представлений узагальненою контурною схемою. Це 

гіперонім з послабленим образом; 

  3) поняття – концепт, який складається із загальних, суттєвих ознак 

предмета чи явища, що є результатом їх раціонального відображення та 

осмислення. Наприклад: квадрат – прямокутник з рівними сторонами. 

  Поняття вербалізується термінологічною лексикою, а також лексемами 

раціональної семантики типу клієнт, відповідач, суддя. Воно формується у 

мисленні як відображення наукової та виробничої сфер дійсності 

(термінологія); 

  4) фрейми – багатокомпонентний концепт, об’ємне уявлення, певна 

сукупність стандартних знань про предмет чи явище. Прикладами фреймів є: 

ресторан, кіно, лікарня; 
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  5) сценарій (скрипт) – стереотипні епізоди з ознаками руху, розвитку. 

Фактично – фрейми, що розвиваються у просторі у вигляді окремих епізодів, 

етапів, елементів. Наприклад: стадіон – це фрейм, а відвідування стадіону, 

реконструкція тощо – сценарій; 

  6) гештальт – комплексна функціональна мисленнєва структура, що 

упорядковує різні окремі явища у пізнанні. Гештальт – образ, який об’єднує 

динамічні та статистичні аспекти відображеного об’єкта чи явища  

[22, с. 78 – 86]. 

  Отже, поняття «концепт» у наш час відкриває все нові грані складної 

природи, властивості, риси, особливості сутності, а зусилля дослідників 

спрямовані на розробку різних методів аналізу культурних і лінгвокультурних 

концептів, різних методик їх реконструкції і способів експлікації їх змісту. 

 

  1.2  Феномен концепту ВІЙНА в сучасній науці 

  До числа гіперконцептів учені відносять концепт ВІЙНА, 

концептосфера якого включає концепти «бій», «армія», «зброя», 

«перемога» тощо.  

  О. Колесник пише: «У ході динамічних соціально-економічних, 

політичних, міжкультурних та ідеологічних узаємодій різних етносів та держав 

виникає значна кількість конфліктних ситуацій, що, з огляду на домінування 

стереотипів поведінки й концептуалізації дійсності, а також маніпулятивну 

діяльність певних соціальних груп, що захищають власні економічні інтереси, 

традиційно проявляються у війнах» [15]. 

  У філософській інтерпретації концепт ВІЙНА позначає «чисте буття, де 

немає ні часу, ні простору» [16], входить до предметного світу і 

систематизується у ньому через понятійну компонента. Інструментом 

розуміння концепту є фрейм, що тлумачиться як  «узагальнена структура даних 

уявлення стереотипних ситуацій, модель для вимірювання та опису знань, що 

зберігаються у пам’яті людей» [14]. 

  На сьогодні немає загальноприйнятого, зафіксованого в словниках 
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фрейму ВІЙНА, що пояснюється тривалими суперечками щодо визначення 

терміну «війна». В. Рябчук визначає війну як: 1) «ремесло для невігласів»,  

2) «мистецтво для посередніх», 3) «науку для людей видатних» і стратифікує 

фрейм війни в побутовому/повсякденному, професійному та науково-

професійному аспектах [1, с. 201]. 

  Фрейми, відповідно, складаються зі слотів, що мають сюжетний 

характер, а лексема в цьому випадку виступає «назвою серії стереотипних дій» 

[28]. Репрезентація концепту ВІЙНА визначається природою фрейму при 

використанні саме фреймово-слотової моделі. 

    На думку дослідниці В. Денісової існують такі ознаки фреймово-

слотової моделі: 

  1) обов’язкова наявність семантичної сфери (у термінах теорії 

регулярної багатозначності), до якої відносяться лексеми в первинному 

значенні; 

  2) образна сфера, до якої відносяться лексеми в переносному значенні; 

  3) образ, який пов’язує первинні та вторинні значення мовних одиниць; 

  4) типові для конкретної моделі динамічні сценарії і схеми, що 

відображають найбільш характерні для певної понятійної сфери послідовності 

розвитку подій; 

  5) слоти, кожен з яких розуміємо як фрагмент соціальної/професійної 

мовної картини світу індивіда та які структурують відповідну  

концептуальну сферу й уключають певну частину фрейму, 

якийсь аспект його конкретизації [9]. 

  Концептосфера «війна» характерно виявляє себе в повсякденній і 

професійній мовній свідомості: у першому випадку найважливішими ознаками 

війни виступають її учасники, кошти, наслідки, у другому – 

позначаються засоби та способи ведення бою. 

  Концепт ВІЙНА – це складне ментальне утворення, у якому вчені 

виділяють певні ознаки. Концепт відбивається у мовних одиницях різного типу, 

характеризується національною специфікою, є культурним концептом, тобто 



11 
 

має образні, понятійні та ціннісні характеристики.   

  Поняттєвий компонент концептосфери «війна» включає наступні базові 

ознаки: спланована масштабна дія за участю безлічі спеціально підготовлених 

людей із застосуванням зброї для досягнення певних цілей. Образний 

компонент ВІЙНА у перцептивному плані зводиться до опису бою і 

представлений наступними важливими ознаками: зіткнення збройних людей, 

лють, кров, смерть. Ціннісний компонент концептосфери  виявляється в етичній 

і релігійній оцінці  зводиться до норм поведінки солдатів на війні та відносно 

війни з боку цивільного населення. Ціннісне осмислення війни для 

слов’янських лінгвокультур – ідея справедливої війни як захисту від 

нападу[1, с. 217].  

  Досліджуваний концепт відбивається у слов’янських  

мовах, репрезентуючись у семантиці лексичних і фразеологічних одиниць  

у вигляді універсальної ознаки війни. Специфіка полягає у  

тому, що відбувається своєрідність моделей комбінаторики,  

у яких концепт знаходить своє компонентне відтворення, поєднуючись  

з іншими, близькими за значенням ознаками. У представленій лінгвокультурі 

позитивно оцінюються такі якості людей, як хоробрість, самопожертва, 

витримка, мужність, невтручання у справи інших держав. 

  Концепт ВІЙНА, що відноситься до абстрактних назв, у  мовній картині 

світу структурується метафорично,  образно відображається як в українській, 

так і в інших  слов’янських мовах. Виділяються образи, пов’язані з 

просторовим та часовим континуумами, фізичними відчуттями людини, 

полюванням, тваринами, природніми умовами загалом. 

  Отже, концепт ВІЙНА знаходить своє вираження у будь-якій 

національно-мовній та індивідуальній картинах світу, ґрунтується на 

понятійній основі й уводить у свою побудову образ і оцінку, що слугують 

основою для утворення концепту. 
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РОЗДІЛ 2 

Вербалізація концепту ВІЙНА у творі Юрія Винничука «Танґо смерті»   

  2.1. Концепт ВІЙНА – фреймово-слотова модель 

  Наше дослідження засвідчує, що в романі Ю. Винничука концепт ВІЙНА 

має об’ємну слотову організацію.  Наприклад, у процесі аналізу 

тексту, ми виділили такі види фреймів: 

  1. Фрейм «початок війни та її введення» уключає в себе слот 

«мобілізація», що означає «призов військовозобов’язаних на службу в діючу 

армію у зв’язку із запровадженням воєнного стану»  [25: т. 4, с. 767]. Він 

проаналізований у реченні з роману: «2 вересня. Я, Йосько і Вольф зголосилися 

до війська, Яська, який мав звання підофіцера і встиг раніше пройти 

військовий вишкіл, забрали на фронт напередодні, до Вольфа поставилися з 

недовірою, однак записали і приділили усіх нас до загону ополченців» [4, с. 

237]. Із фрагменту розуміємо, що сполука зголосилися до війська означає 

бажання захищати місто від ворогів. 

  Такий самий фрейм, виражений слотом «емоції», що виникли від початку 

війни, представлений лексемою страх. Автор пропонує велику кількість 

синтаксичних моделей, що репрезентують концепт ВІЙНА, який функціонує у 

вигляді фреймів. Це означає, що виділення цього слоту безсумнівне: «Радіо раз 

по раз переривало музику, і чути було знайомий голос варшавського диктора: 

«N. О. 28. Ryba. Nadchodzi», і знову: «N. О. 28. Ryba. Nadchodzi», голос цей був 

не такий, як завжди, у ньому вчувалася тривога, а незрозумілий текст 

викликав у слухачів ще сильнішу тривогу і страх, навіть потому, як після тих 

слів починала звучати музика, слова продовжували відлунювати у вухах, 

в’їдалися у мозок, і мимоволі самому хотілося їх повторювати, мов якесь 

заклинання, яке може порятувати нас усіх від напасті. Але не порятувало»  

[4, с. 225]; «Ні, – заперечив хлопець, але в його очах зблиснув страх» [4, с. 261]; 

«Я почав пригадувати різкі слова, які кидав в обличчя рідним, а вони їх швидко 

забували і ніколи мені не спімнули, мені хотілося впасти тепер перед ними на 
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коліна і просити вибачення, а ще мене проймав страх за Лію, худеньку, 

хворобливу дівчину з тонкими рисами і тендітними руками, можливо, її 

допитують так само, як і мене, знущаються і ґвалтують» [4, с. 324]. У 

наведених прикладах слот «емоції» автор уводить до свідомості читача через 

слово страх, що вживається у прямому значенні. Однак найвищої сили впливу 

набуває у сполучуваності як з дієсловами раптової неочікуваної дії, так і з 

іменниками. 

  Наступний слот «різновиди зброї»,  використаної для нападу. Митець для 

відтворення його уживає  назви військових знарядь як гармати, карабіни, 

зенітки, бомби, що яскраво представлені у таких реченнях: «Панек своїми 

двома гарматами посилає стрільно за стрільном, але ось падає один канонір, 

другий, за годину більшість гарматної обслуги вибита до ноги, гармати 

вмовкають, та лише на хвилю, бо на місце загиблих стають інші, ми з Йоськом 

кидаємося підносити стрільна, Вольф і Ясь стріляють із карабінів, припавши 

до вузенької щілини в барикаді, звідки їм добре видно нападників, але самі вони 

невразливі» [4, с. 241]; «А далі почалася якась дивна забава, обидві армії 

намагаються пробитися в місто, стріляють і ті, й ті, німецькі бомби 

падаютьу центрі міста, а совєтські зенітки стріляють по німецьких 

літаках» [4, с. 248].  

  2. Фрейм «воєнні дії та оборона» виражається слотом «воєнне дійство» і 

означає стратегію бойових операцій і репрезентований такими лексемами як: 

  – Атака: «Німці з завзяттям атакують район шпиталів, вишукують 

двірці, промислові об’єкти, каварні, але бомби не завше потрапляють у 

ціль» [4, с. 237]; «Але наші на те уваги не звертали, а двома 

 батальйонами атакували з Цетнерівки і Погулянки й відкинули 

німців до Сихова, а також вибили їх зі Збоїськ» [4, с. 246]. 

  – Удар: «А тим часом і німці підходять з півдня у напрямку Винників, а 

за якийсь час обидві армії зупиняються, мовби набираючи сил перед 

несамовитим зударом, в повітрі росте тривога і непевність» [4, с. 247]. 

  – Вибух: «Неділю 22 червня 1941 року я вже не забуду до смерті. Щойно 
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на світ благословилось, як пролунали вибухи, стали розриватися бомби, аж 

мури задрижали» [4, с. 323]; «Удосвіта 22 червня 1941 року Львів почав знову, 

як і у вересні 1939-го, стрясатися від вибухів, у небі загуркотіли німецькі 

літаки, і бомби впали на вокзал та Скнилівський аеродром, поліг у руїні пасаж 

Міколяша з двома десятками глядачів, що перебували в кінотеатрі, хоча 

летуни цілилися на Головну пошту, але схибили, і на додачу знищили ще й 

церкву Святого Духа біля пошти, а разом із нею ще три сотні будинків 

[4, с. 331]. 

  Цей фрейм також презентований слотом «учасники війни» і 

виражається вербалізаторами:  

  – Бійці, вояки:  «Ми мали кілька сутичок з німцями, а напередодні 

вступу большевиків до Львова бійці АК підняли повстання проти німців і 

вибили їх з багатьох дільниць, аби перехопити владу в місті перед 

большевиками, але змушені були відступити в ліс» [4, с. 359];  «Кругами і 

Мотовилівкою, врешті-решт таки склав свою буйну голову під Базаром у числі 

360 непокірних вояків, яких розстріляли бійці Котовського,  

перед тим по-дикунському зарубавши шаблями усіх поранених, що лежали на 

возах» [4, с.15]. 

  – Солдати, офіцери, генерал: «Ошелешені вояки складають зброю, 

розпач стискає горло, дехто не витримує і втирає сльози, а є й такі, в кого 

сльози ллються струмками, ми теж не виняток, плачемо, обнімаючи Яся, а 

наші мами, прощаючись із ним, голосно ридають і хрестять, а потім він разом 

із великою колоною офіцерів повільно бреде Личаківською, обабіч тлуми 

чужоземних солдат – штурхають, відбирають зброю, лаються, а десь далеко 

ще цокочуть постріли, вибухи поодиноких гарматних сальв, бо не всі ще 

погодилися на капітуляцію, окремі групи завзятих вояків усе ще бороняться, 

воліють вмерти тут, аніж невідомо де» [4, с. 258]; «Після того солдати з 

утіхою і захватом курили увіткнуті в «мундштуки» газетні скруцлі зі 

смердючою махоркою, безперестанку крутячи тими краниками» [4, с. 291]; 

«Солдати! Бийте офіцерів і генералів! Не слухайте наказів ваших офіцерів. 
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Женіть їх з вашої землі. Ідіть сміливо до нас, ваших братів, до Червоної армії» 

[4, с. 246]; «Генерал вимкнув диктофон, відкинувся на спинку крісла,  

запалив цигарку, подивився крізь легкі клуби диму на 

підполковника Книша і зітхнув» [4, с. 312]. 

  – Піхота у значенні – «рід військ, що діє у пішому строю»  

[25: т. 6, с. 551]: «Але це був лише початок, панцерники під’їжджають один за 

другим, піхота вистрибує, розсипається і ховається поміж мурами, щоб 

потім просуватися знову вперед від будинку до будинку, оббігаючи небезпечні 

місця, зникаючи в садах і брамах та б’ючи з важкої 

зброї по наших гарматах» [4, с. 240]. 

  Фрейм «воєнні дії та оборона» стосується також слоту «захист» і  

репрезентований мовними одиницями: 

  – Опір – «здатність протистояти, протидіяти кому-, чому-небудь, 

боротися, змагатися з кимось, чимось» [25: т. 5, с. 713]: «Пізніше про нас 

будуть казати, що ми на Городоцькій рогатці стояли на смерть, і хоч 

підкріплень не було, та німці не змогли проламати цю тоненьку оборонну лінію, 

адже вони й не сподівалися на підступах до міста застати такий 

шалений опір, це змусило їх розпочати облогу». 

  У цьому фрагменті автор уживає лексему опір разом з епітетом шалений, 

щоб передати збуджений психологічний стан героїв під час захисту міста. 

  – Оборона: «А за якийсь час уже було чутно гуркіт моторів, і 

бомбардувальники скидали свій ладунок. Протилетунська оборона робила все, 

що могла, кілька літаків було збито» [4, с. 237]; «Не чутно було усіх тих 

голосів, якими жило місто дотепер, бо навіть за ці десять днів оборони місто 

не здавалося, з усіх сил намагаючись переконати своїх мешканців, що воно 

насправді не змінилося, живе і пульсує, тішиться життю, як і колись, але 

тепер то вже було місто переможене, впокорене і полонене, місто-невільник, 

смуток і зневіра з’явилися на обличчі львів’ян» [4, с. 268]; «Жиди завзято 

оборонялися, забарикадувавшись у майстернях і бараках, кидалися на німців з 

ножами і бритвами, із загостреними палицями і металевими прутами, різали 



16 
 

їм горло і розбивали голови» [4, с. 357]. Ці фрагменти засвідчують, що люди не 

дивлячись ні на що, боролися до кінця, використовували будь-

які знараддя, аби захиститися. 

  – Захист: «На жаль, про той план стало відомо командуванню табору, і 

німці 18 листопада спробували ткачів захопити, але ті почали захищатися й 

убили двох німців, тоді німці вирішили ліквідувати весь табір» [4, с. 357]. 

  Репрезентований слот «захист» захоплює читача кожну хвилину, дає віру 

в перемогу, змушує зрозуміти, що треба боротися завжди, навіть якщо 

сили не рівні. 

  3.Фрейм «військова могутність» виражений слотом «демонстрація 

сили», що репрезентується такими лексемами:  

  – Полонені – цей слот передається синонімічним словом в’язні: 

«Пополудні затраскали двері камер, енкаведисти стали виводити по кілька 

в’язнів на подвір’я і там серед гуркоту моторів вантажівок розстрілювати» 

[4, с. 323]; «Зчинився рух, по усіх камерах в’язні намагалися розбивати двері, 

ми виламали з печі залізний вершок і били ним щосили, але даремно» [4, с. 325].  

  Також серед полонених письменник виділяє у творі й жінок, наприклад: 

Одного разу ми почули з подвір’я тихі жіночі голоси, я попросив, аби  

мене підняли до вікна, і побачив, що там прогулюються 

ув’язнені дівчата, серед них я не відразу упізнав Лію [4, с. 323]. 

  Тобто автор використовує синоніми для уникнення монотонності у творі.  

  – Грабіж. Юрій Винничук звертає увагу читачів і на «розбійницьке 

загарбання  володінь» [25: т. 2 , с. 150] під час воєнних дій: «Грабунок сягнув 

апогею, коли вояки розбили двері вагона, в якому були ящики з алкоголем, 

почалася шалена пиятика, з часу до часу хтось в екстазі стріляв у  

небо, щойно тоді прибігла міліція і спинила те буйство»  

[4, с. 282];  «Фронт ще й не наблизився до міста, а висока еліта визволителів 

кинулася тікати, пакуючи на вантажівки награбоване добро – килими, 

покривала, люстри, постіль, сервізи, картини, посуд, одяг…» [4, с. 331]. 

Письменник вдало зображує той стан подій, коли  під час війни існували ті, які 



17 
 

безсоромно виносили майно, що потрапляло під руку, використовували 

воєнне становище у своїх цілях. Автор уживає сполуки еліта визволителів, з 

іронією, щоб передати всю зневагу до таких людей. 

  4. Яскраво репрезентований у романі фрейм «бій», виражений 

слотом «сутичка ворожих військ» за допомогою лексем: 

  – Сутичка: «Ми мали кілька сутичок з німцями, а напередодні вступу 

большевиків до Львова бійці АК підняли повстання проти німців і вибили їх з 

багатьох дільниць, аби перехопити владу в місті перед 

большевиками, але змушені були відступити в ліс [4, с. 359]. 

  – Боротьба: «Боротьба тривала три дні, убито було сорок німців, 

загинули майже всі жиди, трупи вивозили автобусом вдень і вночі на  

піщаний кар’єр в Лисинецькому лісі, там уже віддавна відбувалися 

страти, і там же спалювали трупи» [4, с. 358]. 

  – Бій: «Уночі бій пригас, хоча машінґвери ще туркотіли, нам вдалося 

кілька годин подрімати» [4, с. 241]; «Й увесь той час, поки тривав бій, ми не 

переставали грати, бо так наказав унтерштурмфюрер Рокіта, дехто уже не 

витримував і сідав на землю, але продовжував грати, Рокіта спочатку 

підходив і копав або бив по голові прутом, але врешті облишив і тільки 

 звіддаля спостерігав, не знаю, яка сила тримала мене, я не падав  

і не сідав, а музика підносиоа мене над землею, мені здавалося, що я став 

невагомим» [4, с. 357]. 

  – Стрільба: «Я не встиг відповісти, бо побачив, як Люція ставить 

склянку і недопитою водою на прилавок, потім спокійно виймає револьвера з 

торбинки і трьома пострілами кладе поліцая на землю, він ще пробує добути 

свою зброю, але вже не має сил і завмирає» [4, с. 206]; «Бідний поручник Панек 

своїми двома гарматами посилає стрільно за стрільном, але ось падає один 

канонір, другий, за годину більшість гарматної обслуги вибита до ноги, 

гармати вмовкають, та лише на хвилю, бо на місце загиблих стають інші, ми з 

Йоськом кидаємося підносити стрільна, Вольф і Ясь стріляють із карабінів, 

припавши до вузенької щілини в барикаді, звідки їм добре видно нападників, але 
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самі вони невразливі» [4, с. 240]; «На Сихові рускі оточили  

львівських поліцейських, які намагалися дістатися Румунії, і 

всіх до одного перестріляли» [4, с. 259]. 

  – Бомбардування: «А при тому всьому місто було постійно 

бомбардоване як з повітря, так і артилерією, пошкоджено водотяги й 

електрівню, вибухали пожежі, гинули не тільки військові, але й цивільні» 

[4, с. 242]; ««Французькі війська займають найважливіші стратегічні позиції 

по німецькому боці, ба навіть бомбардують Берлін», – цитував 

він, не перестаючи шлякати» [4, с. 242].  

  5. Фрейм «результати військових дій» презентований такими назвами: 

  – Поранення, що є наслідком бойових дій, наприклад: «Тоді, власне, ми й 

зустрілися з Яськом. Його загін розбили большевики, він мав поранену ногу і не 

міг іти» [4, с. 359]; «Він тільки сьогодні прибув до Львова, пролежавши два 

місяці у шпиталі після поранення на фронті» [4, с. 358]. 

  – Труп у значенні «мертве тіло людини» [25: т. 10, с. 299]. Цей слот 

представлений багатьма прикладами, автор акцентує на жорстокості та великій 

кількості жертв: «Ми метнулися туди й побачили гору трупів, недбало 

прикидану галуззям» [4, с. 261]; «Люди переходили від трупа до трупа, 

намагаючись когось упізнати, хоча це було важко, трупи були жахливо 

спотворені» [4, с. 336]; Також замість лексеми труп майстер слова вживає 

сполуку  людське м’ясо в лахмітті: «Люди хапають у руки, хто що може, 

будь-яке знаряддя, яким можна розпорпати землю, і ось їхнім очам 

відкривається ще одне страхіття – це вже не трупи, це саме людське м’ясо в 

лахмітті й голе, руки у всіх скручені колючим дротом за спиною, у всіх –

 і у дівчат також» [4, с. 337]. Усі ці слова передають  жахіття війни, 

зображують те, якою безжалісною може бути людина і на що вона взагалі 

здатна заради перемоги. 

  – Поразка, що виражається лексемою відступ і тлумачиться у контексті 

роману як «відхід з певних позицій під натиском супротивника»  

[25: т. 1, с. 644]: «Не знаю, чи втрималися б ми ще бодай годину, якби надвечір 
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не прибули відділи резерву Державної поліції і загони польської піхоти. Німці 

були змушені відступити» [4, с. 241]; «А коли з голови колони надходить 

звістка, що їх ведуть на Винники, поодинокі вояки намагаються вирватися і 

замішатися в тлумі людей, які стоять на хідниках, зі смутком проводжаючи 

їхній відступ» [4, с. 258]. 

  Зміст поразки відчувається і в наступному прикладі: «Роззброєна 

польська армія покидала місто лівим хідником, з провулків і брам випірнали 

поодинці й групками вояки, вимахуючи жовтавими хусточками, 

та долучалися до цього похмурого походу» [4, с. 259]. 

  Отже, нами було проаналізовано ті слоти фрейму ВІЙНА, що найчастіше 

уживаються у романі «Танґо смерті».  Досліджувана фреймово-слотова модель 

роману є найбільш продуктивною під час аналізу вербальної репрезентації 

образу й об’єктивації суб’єктно-модальної оцінки будь-якого фрагмента 

дійсності. Представлений розбір моделі свідчить про її багатокомпонентність і 

категоріальний характер, що сприяє реалізації динаміки образу в конкретному 

дискурсивному оточенні. 

  2.2 Лексеми на позначення досліджуваного концепту у функції 

образних засобів 

  Концепт ВІЙНА у романі Юрія Винничука репрезентовано і за 

допомогою образних засобів, що відтворюють емоції героїв, змальовують 

образну дійсність і впливають на почуття читача. 

  Майстер слова активно послуговується епітетами, що виступають 

виразником емоційно-оцінного забарвлення концепту. За визначенням 

лінгвістів епітет – це художнє означення або обставина дії, що завдяки 

особливій функції в тексті допомагає слову набути нового значення або 

смислового відтінку, підкреслює характерну рису, визначальну якість певного 

предмета або явища, збагачує мову новим емоційним сенсом, додає до тексту 

певної мальовничості, насиченості [19, с. 238], наприклад: «Ще не було й сьомої 

ранку, як мене розбудив немилосердний гуркіт у двері, потім пролунав 
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переляканий крик моєї матусі, й до покою увірвалося троє поліціянтів, які 

наказали негайно збиратися і їхати з ними» [4, с. 211]; «Лія,  скулившись на 

канапі, підібгавши під себе ноги, дивилася на мене наляканими очима» 

[4, с. 225]; Найчастіше автор використовує епітети для передачі стану героїв: 

«Натомлені й невиспані сидимо в шанці, добре, що про нас не забули наші 

мами і принесли їжу» [4, с. 239]. Представлені епітети передають  

 емоційно-психоогічний стан героїв, дають можливість глибше 

відчути жах того, що відбувається навкруги.  

  Також письменник доречно уживає епітети, щоб зобразити негативні 

емоції, наприклад злість ворогів: «Очі злі, недобрі, писки якісь вугласті, гейби 

витесані з брили» [4, с. 247]. 

  Відданість владі та бажання допомогти їй у чомусь із негативним 

смисловим наповненням  передає метафоричний епітет доброта лилася з очей, 

що   представлено у реченні: «Обидві цьоці-дрипці знову з’явилися перед нами, а 

їхні добрі усміхнені обличчя аж світилися невимовною радістю, доброта 

просто таки лилася їм з очей, якими вони ледь не ковтали пана 

комісара, готові задля святого діла на все» [4, с. 215]. 

  Задля посилення впливу на читача митець використовує гіперболізацію: 

«На цьому мої роздуми завершилися, бо комісар наблизився і пальнув мене в 

писок, аж я ногами задер, злетівши з дзиґлика» [4, с. 211]. Гіперболізовані 

моменти передаються і  метафорами, наприклад: «Настрій гнітючий, того дня 

вмовкло львівське радіо, диктаторка Целіна Нахлік, прочитавши повідомлення 

про закінчення передач, вибухла спазматичним плачем, тепер той плач 

стояв нам у вухах» [4, с. 238]. У цьому вислові акцентується увага на 

емоційній напрузі, реципієнт має можливість відчути сенс 

зображуваного моменту, ситуації. 

  Письменник влучно вживає порівняння, аби глибше розкрити певну 

сцену твору, яскравіше змалювати її, конкретизувати образи: «Кайдан засопів 

так, мовби збирався злетіти під стелю, пальці його судомно скрутилися в 

кулаки, і я вже запереживав за пані Конопельку, але вона трималася мужньо й 



21 
 

сміливо дивилася в очі комісара» [4, с. 214]; «Комісар цього разу засопів, як 

ковальській міх» [4, с. 215]; «Як і треба було сподіватися, усі тоті глушмані 

гугупнили на підлогу, і лише я, як той бузьок, зостався стояти, бо  мій 

вестибулярний апарат не піддався на провокацію, і я стояв би я ще й дали, якби 

доктори не почали вже верещати, як навіжені, й руками махати» [4, с. 224]. 

  Уживання метафор дає підстави говорити про особливі «енергетичні 

моменти» у тексті: «Тепер уже розпач закрадається в душу, розпач і 

несвідомість» [4, с. 245]; «Сонце зайшло і не сказало, чи повернеться» 

[4, с. 268]; «А тим часом і німці підходять з півдня у напрямку Винників, а за 

якийсь час обидві армії зупиняються, мовби набираючи сил перед  

несамовитим зударом, в повітрі росте тривога і невпевненість»  

[4, с. 247]; «Я намагався викурити з голови ці жорстокі думки, бо вони 

мене мучили і карали невідь за що» [4, с. 324]. У фрагменті: «Місто 

пожадливо ковтає будь-яку обнадійливу інформацію, львівські газети 

нагадують той легендарний оркестр, який не переставав грати бадьорі 

мелодії до останніх хвилин «Титаніка»» [4, с. 246], за допомогою матефоричної 

сполуки передано марну надію містян на щасливий вихід із ситуації, коли влада 

намагається дати «заспокійливу пігулку», аби люди не почали панікувати. 

  Уживаючи метафору земля ворушилася, автор уводить антитезу і 

мертвих, і ще живих, яка є засобом вираження емоційності та вказує на 

страхіття становища людей, які потрапили у вир війни: «Співали і наші  

батьки, мужньо підставивши груди під рій кулеметних куль, а потім їх – і 

мертвих, і ще живих – закидали землею, а селяни ще довго опісля 

згадували про те, як земля ворушилася» [4, с. 16]. 

  Метафору-фразеологізм дивляться, як вовки – у значенні «виявляти 

неприязне, вороже ставлення до кого-небудь» [25: т.1 , с. 711] – письменник 

адаптує до ситуації  для передачі негативного ставлення до ворога,  

наприклад: «Минаємо безліч панцерників і страшенну масу руских вояків. 

Дивляться на нас, як вовки» [4, с. 247]. 

  Зорові картини майстер слова передає влучними метафоричними 
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сполуками, де ядровим виступає слово око: «Після тих поспішних похоронів я 

повертався додому, як причмеленний, а перед очима стояли тіла 

помордованих, і та дівчина з чорними вустами…» [4, с. 338]. Сприймаючи  

поєднані із прикметниками  помордований та чорний відеолексему (очима), 

читач чітко відтворює в уяві концепт ВІЙНА. 

  Майстер слова активно послуговується  прийомам персоніфікації, що 

допомагає увиразнити, конкретизувати зміст  висловлювання: «І тамті 

виводили когось на страту, і сходи співчутливо стогнали, і схлипували, і 

кашляли, а шиби ще довго тримали в собі каламутні відображення зниклих 

людей» [4, с. 98]. Митець уміло уводить до тексту контекстуальні синоніми: 

стогнали, схлипували, кашляли з негативною оцінкою, що також слугують 

презентантами концепту ВІЙНА і створюють яскраву картину тогочасних 

подій. 

  Завдяки риторичним фігурам Ю. Винничук зосереджує увагу читача 

окремому моменті життя людей під час війни, розкриває їх психологічний стан,  

наприклад: «Зельман, вилетівши з вітальні з божевільними очима, уздрів іно 

божевілні очі Ривки і пролопотів: «Нам гаплик!», і Ривка з приреченим 

виглядом згідливо кивнула» [4, с. 271]. Тобто цим риторичним окликом митець 

виражає надемоційність героя, напруженість ситуації, звертає увагу на 

неминучість страшної події. 

  Також насичений риторичними окликами наступний приклад із 

застосуванням метафори радіо звертається із закликом: «Щодня німецьке 

радіо звертається із закликом піддатися, німецький літак розкидає листівки: 

«Солдати! Припиніть безцільну боротьбу! Шкода вашої крові і ваших 

жертв для англійських капіталістів! Ви оточені з усіх сторін! Піддайтеся! 

Це ваш єдиний рятунок! Складіть зброю!»» [4, с. 243]. У цьому фрагменті 

метафора передає виразні стилістичні можливості завдяки поєднанню з 

риторичним окликом, який перенасичений закликами, що викликають недовіру 

героїв до того, що обіцяють вороги.     

  Через риторичне питання у  фрагменті: «Дивно… тут, де все це 
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відбувалося, люди садили картоплю, помідори, огірки, потім збирали… і їли…  

А мертві… мертві були їм за добриво?»[ 4, с. 127] письменник  

зображує внутрішній стан героя, реакцію на те, що відбувалося, мотивує 

читача осмислити жахіття всього, що описує Ю.Винничук. 

  Для відображення концепту ВІЙНА автор активно послуговується 

іронією, наприклад: «Вістка про це швидко розлетілася, і на дверець почали 

збігатися власники того майна й намагалися показувати квитанції на вантаж, 

їх тихенько відводили набік і розстрілювали» [4, с. 282]; У наведеному 

реченні митець уживає слова із суфіксами суб’єктивної оцінки  

(-еньк), що в контексті створює іронічний ефект. У наступному прикладі іронія 

криється в контексті й виражена повтором лексем з однаковими коренями 

визволителі – визволяли, що увиразнює смислове навантаження 

висловлювання: «Незабаром визволителі почали визволять львів’ян з їхніх 

помешкань і майна, вони приїжджають з цілими родинами, маючи лише 

одного чи два картонних чумайдани, і здобувають собі помешкання зазвичай 

брутальною силою за допомогою міліції» [4, с. 318]. 

  Окрім іронії, майстер слова вдало використовує сарказм, завдяки якому 

чітко передає зневагу та презирство до службової особи: «Усі її галасування не 

справили жодного враження на поліцію, і за якийсь квадранс я вже опинився в 

Бригідках на Казимирівській перед ясними очима страховиська, відомого всім 

львів’янам, – комісара Кайдана» [4, с. 211]; ««От же ж Господь наділив 

чоловіка прізвищем! – подумалося мені, а потім я подивився на його пику і 

подумав: – От же ж Господь пикою наділив!»» [4, с. 211]. Сарказм сприяє 

оформуванню у реципієнта  ненависті  до комісара, уявляє наскільки 

це неприємна людина не лише ззовні, але і духовно. 

  У романі спостерігаємо вживання тавтології, що затримує увагу на 

сказаному: «І знову тлуми людей набиваються на подвір’я, і знову 

приглядаються до кожного, заливаючись слізьми і прикладаючи до носа 

хустинки, кашкети, чи й просто долоні, бо сопух б’є в ніздрі, хтось не 

витримує і вертає, а що упізнати з обличчя вже неможливо, то оглядають 
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одяг, вивертають кишені, будь-яка річ – гребінець, папірчик, хустинка, огризок 

олівця – може стати в пригоді» [4, с. 337]. Завдяки повторам лексем і знову – і 

знову, приглядаються – оглядають Юрій Винничук увиразнює зміст 

фрагменту та посилює його емоційність. 

  Категорія оцінки є додатковим семантичним параметром, що забезпечує 

наявність концепту в образі та засобом категоризації системи цінностей. 

Зафіксована така ієрархія видів оцінки: 1) емоційна: ««А їх чого ви тягнете за 

собою? Відпустіть!» – гукнув хтось, але на його погук вартові, що  

пленталися обабіч полонених не звернули жодної уваги» 

 [4, с. 332]; 2) естетична: «Таке враження, що ти потрапив в одну з картин 

Брейгеля чи Босха» [4, с. 335];  3) інтелектуальна: «Поводяться, 

як дикуни, лаються і грубіянять» [4, с. 307]. 

  Для передачі емоційного напруження, письменник майстерно 

використовує фразеологічну сполуку сльози заливають очі у значенні «хтось 

дуже сильно плаче». Наприклад: «Сльози заливають нам очі, я не втримуюсь і 

спазматично хлипаю, а Лія гладить мене по голові, і я 

відчуваю, як наші сльози єднаються» [4, с. 326]. 

  Має місце переважання пейоративних оцінок  концепту: «Смуток і 

зневіра з’явилися на обличчі львів’ян» [4, с. 268]. У наведеному уривку 

презентовані лексеми смуток і зневіра відтворюють психологічний стан 

героїв під час воєнних дій. 

  Однак найбільша кількість асоціацій у творі пов’язана з семантичним 

полем «перемога-поразка», що чітко відбито, наприклад, у реченні:  «Не чутно 

було усіх тих голосів, якими жило місто дотепер, бо навіть за ці десять днів 

оборони місто не здавалося, з усіх сил намагаючись переконати своїх 

мешканців, що воно насправді не змінилося, живе і пульсує, тішиться 

 життю, як і колись, але тепер то вже було місто 

переможене, впокорене і полонене, місто-невільник» [4, с.268]. 

  Отже, у романі «Танґо смерті» автор послуговується різноманітними 

образними засобами, твір насичений епітетами, метафорами, порівняннями, 
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іронією, гіперболізацією, що увиразнюють мову твору, конкретизують 

описувані ситуації, відтворюють емоційно-психологічний стан героїв й 

утворюють в уяві читача емоційні-експресивні образи концепту ВІЙНА. 
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ВИСНОВКИ 

  У результаті нашого дослідження ми дійшли до таких висновків: 

  – центральним поняттям у мовній картині світу виступає концепт як 

сукупність уявлень людини про світ. Концепт – сучасний термін багатьох 

гуманітарних наук, тому єдиної дефініції терміна не існує, але більшість 

дослідників визнають концепт одиницею ментального простору; 

 – концепт ВІЙНА є домінантним у романі Юрія Винничука «Танґо 

смерті». У досліджуваному творі концепт несе в собі тільки негативну оцінку і 

моделюється у вигляді фрейму. Ядро фрейму становить поняття «збройна 

боротьба між державами». Другорядне мовне позначення досліджуваного 

фрейму складають поняття, що містять ознаки війни в 

прямому або асоціативному значенні. У лексичній системі мови твору концепт 

ВІЙНА конкретизується за такими напрямами: засуджується ворожість, 

боягузтво, зрада, дезертирство, агресія. Позитивно оцінюються 

такі якості людей як хоробрість, самопожертва, витримка, мужність; 

  – концепт ВІЙНА розкривається у  фреймово-слотовій моделі, оскільки 

фрейм – це ієрархічно організована структура даних, що акумулює знання про 

певну ситуацію, а слоти розуміємо як фрагмент соціальної/професійної мовної 

картини світу індивіда. Нами було створено таку фреймово-слотову модель: 

назва фрейму  І. «Початок війни та її введення» (слоти: мобілізація, емоції, 

різновиди зброї),  ІІ. «Воєнні дії та оборона» (слоти: воєнне дійство, учасники 

війни, захист), ІІІ. «Військова могутність» (слоти: демонстрація сили),  

ІV. «Бій» (слоти: (сутичка ворожих війська), V. «Результати військових дій» 

(слоти: наслідки, поразка). Таким чином, провівши дослідження концепту 

ВІЙНА, виявленого в  романі Юрія Винничука «Танґо смерті», ми дійшли 

висновку, що його структура сформована з п’яти фреймів, до складу яких 

входить різна кількість слотів (це залежить від семантичної наповнюваності 

фрейму). Концепт ВІЙНА пронизує увесь зміст роману і практично всі фрейми 

(п’ять) часто вживані, однак найбільш активними і найбільш наповненими 
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різними смислами є фрейми «початок війни та її введення» і «воєнні дії та 

оборона», які найяскравіше розкривають зміст феномену ВІЙНИ;   

  – твір багатий  і на художні засоби, що репрезентують концепт ВІЙНА. 

Виразником емоційно-оцінного забарвлення концепту виступають епітети, що 

додають певної художньої насиченості тексту, завдяки їм слова набувають 

нового значення. Важливим є метафоричний план зображення, у якому 

виділяються образи, пов’язані з простором, фізичними відчуттями тіла людини 

тощо. Для глибшого розкриття певної сцени твору автор використовує 

порівняння і послуговується іронією та сарказмом, а категорія оцінки є 

додатковим семантичним параметром, що забезпечує наявність концепту 

ВІЙНА в образі. Щоб привернути увагу до певного вислову, майстер слова 

вводить риторичні фігури. 

  Отже, Юрій Винничук вдало зосереджує увагу читача на глибині 

концепту ВІЙНА, використовуючи специфічні мовні засоби.  
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