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У РОМАНІ J. PICOULT «LONE WOLF»

У статті увагу зосереджено на когнітивній або концептуальній природі метафори. Вико-
ристовуючи метод семантико-когнітивного моделювання, виділено основні метафоричні 
моделі, які в романі J. Picoult «Lone Wolf» концептуалізують сімейні відносини в американ-
ській родині. У результаті засвідчено, що концептуальна метафора є компонентом, який 
організує семантичний простір роману «Lone Wolf». Концептуальні метафори побудовані 
в рамках загальноприйнятої системи цінностей американського суспільства і спираються на 
традиційні для даного суспільства поняття і правила.
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Постановка проблеми. Дослідження жит-
тєвих установок, орієнтирів, ідеалів, культур-
них традицій, які самі члени етносу вважають 
найбільш характерними й важливими для свого 
народу, належить до найактуальніших напрямів 
сучасної гуманітарної науки. Попри те, що для 
сучасної культури характерні тенденції трансна-
ціональності, мультикультурності, що уніфіку-
ють етнокультурний розвиток, «традиційна куль-
тура виступає в процесі глобалізації як активний 
суб’єкт, який енергійно чинить опір загальній 
етноуніфікаціі і зберігає себе всупереч усьому» 
[1, с. 11]. За незвичайної динамічності і мін-
ливості мова як символічний код національної 
культури функціонує як «акумулятор культур-
ної пам’яті і в обов’язковому порядку зберігає 
малюнок свого попереднього контексту, звучання, 
емоційної і візуальної насиченості» [1, с. 11]. Ког-
нітивна метафора як певний «спосіб фіксувати 
цінності конкретного лінгвокультурологічного 
суспільства» [2, с. 322] дає можливість найбільш 
переконливо досліджувати національну культуру 
в рамках когнітивної лінгвістики, адже «не зважа-
ючи на те, що когнітивна метафора є породженням 
діяльності розуму, вона є вираженням менталь-
ного, колективного несвідомого, що відображає 
чуттєву картину світу певного народу» [2, с. 322].

Аналіз досліджень. Дослідження когнітивних 
метафор вписано в контекст міждисциплінар-
них досліджень, в яких розглядається широкий 
спектр лінгвістичних, соціальних, філософських 
і психологічних параметрів. Для підготовки цієї 
статті значущими стали наукові праці О. Коля-

денко (виявлено основні метафоричні моделі та їх 
складники, що кодують емоцію страху в текстах 
М. Коцюбинського) [3], Т. Крисанової (дослі-
джено когнітивну метафору і когнітивну метоні-
мію гніву, що характерні для англомовного кіно-
дискурсу) [4], Л. Музаннар (розглянуто реалізації 
концептуальної метафори в арабському політич-
ному дискурсі) [5], J. Grady, P. Hanks, C. Johnson 
(зосереджено увагу на когнітивній або концепту-
альній природі метафори і метонімії) [6] тощо.

Мета статті – розглянути, яким чином куль-
турно-соціальні фактори впливають на концеп-
туалізацію сімейних відносин в романі J. Picoult 
«Lone Wolf».

Матеріал і методи дослідження. Національна 
культура в рамках когнітивної лінгвістики най-
більш ефективно може досліджуватися в рамках 
онтології, яка вбирає в себе когнітивні, інтер-
претаційні і символічні методи дослідження. 
Для даної роботи актуальним є метод семантико-
когнітивного моделювання метафоризації, який 
був запропонований Ю. Крацовою. Дослідниця 
розглядає метафоричне моделювання як «спо-
сіб створення й реконструкції національної або 
індивідуальної метафоричної картини світу, що 
відбиває регулярність і продуктивність певних 
метафоричних моделей у конкретний історичний 
період» [7, с. 47]. При цьому під метафоричною 
моделлю розуміється «існуюча у свідомості носіїв 
мови схема вербалізації корелятивних в асоціа-
тивному плані понять. Вона містить такі компо-
ненти: 1) вихідну поняттєву сферу метафоричної 
проекції; 2) нову поняттєву сферу метафоричної 
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проекції; 3) семантико-когнітивний формант, 
який інтегрує ці сфери» [7, с. 47]. Матеріалом 
дослідження послужили метафори, які були вико-
ристані J. Picoult в романі «Lone Wolf» з метою 
концептуалізації сімейних відносин.

Виклад основного матеріалу. В представленій 
статті увагу зосереджено на когнітивній або кон-
цептуальній природі метафори. Ми будемо вико-
ристовувати термін концептуальна метафора, що 
зумовлено концепцією Дж. Лакофф і М. Джон-
сона, в якій метафорі відводиться центральна роль 
в розумінні і структуруванні дійсності. Проаналі-
зувавши наукові праці з дослідження природи і 
механізму функціонування когнітивної метафори, 
авторами яких є такі відомі вчені, як О. Падучева, 
О. Чудінов, G. Lakoff, M. Johnson, G. Fauconnier, 
M. Turner, J. Philmore тощо, О. Санжарова окрес-
лила головні характеристики концептуальної 
метафори: 1) системність; 2) довільність і непе-
редбаченість асоціацій між джерелом і метою 
метафори; 3) необов’язковість одночасної при-
сутності в когнітивній метафорі джерела і мети; 
4) зміщення фокусу уваги як основоположний 
механізм процесів метафоризації [8]. Н. Гурова 
розглядає концептуальну метафору як «концеп-
туальний механізм мислення, що базується на 
встановленні асоціативних зв’язків, подібностей і 
відмінностей між явищами світу і створює на цій 
основі нові особистісні смисли, які представля-
ють суб’єктивне ставлення індивіда до світу, його 
бачення, його трактування певного фрагмента 
дійсності. Будучи феноменом мислення і мовним 
явищем, концептуальна метафора має особливий 
гносеологічний статус, оскільки включається в 
процес пізнання і відображення дійсності» [9]. 
Н. Перепеліцина підкреслює здатність концеп-
туальної метафори відображати якості і власти-
вості об’єктів, які є найбільш значущими саме 
для тієї культури, в мові якої ця метафора існує, 
тобто слугувати вираженням ментального, колек-
тивного несвідомого, що відображає чуттєву 
картину світу певного народу: «Когнітивна мета-
фора – це спосіб вербалізації певних ментальних 
концептів, які більшою мірою, ніж поняття, від-
повідають уявленню про ті сенси, якими оперує 
людина в процесах мислення і мовлення. Іншими 
словами, когнітивна метафора – це спосіб фіксу-
вати цінності конкретного лінгвокультурологіч-
ного суспільства [2, с. 322]. Саме такий підхід дає 
можливість схарактеризувати концептуалізацію 
сімейних відносин в романі J. Picoult «Lone Wolf».

Феномен сім’ї завжди привертав увагу худож-
ньої літератури. Оскільки «художні тексти вико-

нують функцію рефлексії життя на рівні її обра-
зів, смислів, цінностей, норм і цілей... і містять 
в собі не стільки знання, скільки цінності, що кон-
центруються навколо певних ідеалів» [10, с. 11], 
в літературних творах «сім’я виступає як носій і 
транслятор національних традицій, реалізуючись 
у повсякденності в багатогранних взаєминах між 
людьми» [11, с. 65]. Використовуючи художній 
потенціал сімейних ситуацій, J. Picoult у своєму 
творі «Lone Wolf» порушує питання соціально-
поведінкових імперативів і системи цінностей 
американського суспільства. Саме цінності й 
ідеали стають предметом рефлексії читачів. Спе-
цифікою роману «Lone Wolf» є те, що «культура 
стає головною понятійною опозицією природі, і 
таким чином, у сфері пізнання особливостей люд-
ського буття відкривається можливість вивчення 
сім’ї як специфічного культурного явища, що 
має свою історію і детермінована конкретними 
формами організації та ретрансляції культурного 
життя різних народів, що створили досить різно-
манітні форми сімейного життя» [12]. Структура 
роману являє собою чергування фрагментів, одні 
з яких описують відносини у вовчій ватазі, а інші 
розповідають про низку подій в американській 
родині. Опозиція природи і соціально-психоло-
гічної моделі сімейних відносин сприяє втіленню 
творчого задуму роману. Важливу роль при цьому 
відіграють концептуальні метафори. Проаналізу-
ємо текстові фрагменти художнього твору, що міс-
тять концептуальні метафори, та виділимо осно-
вні метафоричні моделі, які концептуалізують 
сімейні відносини.

Особливе значення в романі приділяється ролі 
батька в родині: A wolf pack is like the Mafia… 
Everyone’s heard of an alpha wolf-the leader of the 
pack. This is the mob boss, the brains of the outfit, the 
protector, the one who tells the other wolves where 
to go, when to hunt, what to hunt. The alpha is the 
decision maker…

Вихідна поняттєва сфера метафоричної проек-
ції: ВОВЧА ВАТАГА→ ЛІДЕР → ПРИЙНЯТТЯ 
РІШЕННЯ; нова поняттєва сфера метафоричної 
проекції: РОДИНА → БАТЬКО → ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЬ. При цьому денотативно-поняттєві 
сфери мотивуючого значення і денотативно-понят-
тєві сфери мотивованого значення є спільними 
для семантичного й когнітивного метафоричного 
моделювання [7, с. 47]: `турбота`, `піклування`, 
`керівник` (leader, decision maker, protector, the 
brains, boss, Mafia).

Подібне метафоричне перенесення, що актуа-
лізує роль батька в родині, відбувається і у наступ-
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ному фрагменті: But then again, what’s the job of the 
alpha if not to hold the family together, so that, at the 
most crucial moment, its members all do as they’re 
told? В основі метафоричного переносу лежать 
інтенсіональні семи `згуртованість`, `цілісність`, 
`єдність`, а сам перенос можна продемонструвати 
у вигляді схеми – вихідна поняттєва сфера: ВОВЧА 
ВАТАГА → ЛІДЕР → ОБОВ’ЯЗКИ; нова понят-
тєва сфера: РОДИНА → БАТЬКО → ЄДНІСТЬ.

Темою метафори, яка знаходить свій вираз 
у текстовому фрагменті (My Native American 
friends call it the dance of death: the moment that 
two predators size each other up. For a wolf in the 
natural world, the brain doesn’t have a choice. It 
doesn’t get to say, There’s a bear coming and I’m 
going to die. Instead, it thinks, What do I know about 
this bear? What do I know about my environment? 
What members of my family do I need to protect 
myself? Suddenly the bear is no longer a threat), 
стає віддане підпорядкування власних інтересів 
інтересам сім’ї, адже сила родини полягає в її 
згуртованості. Ментально-змістові елементи, що 
інтегрують різні сутності (I’m going to die; What 
members of my family do I need to protect myself?; no 
longer a threat), «подібні в будь-якому відношенні, 
і слугують мотивувальною ознакою метафорич-
ної проекції з вихідної поняттєвої сфери в нову» 
[7, с. 48] – вихідна поняттєва сфера: ВОВК → ВІД-
МІДЬ → БІЙ; нова поняттєва сфера: ЛЮДИНА → 
НЕБЕЗПЕКА → ЗГУРТОВАНІСТЬ. 

Темою метафори в романі стає також крах 
сім’і тоді, коли вона втрачає батька. В цьому 
разі родина припиняє своє існування як система, 
цілісне утворення і стає просто сумою окремих її 
складників: The level of experience and knowledge 
in a wolf is irreplaceable... This is also why, when 
an alpha gets taken down, so many packs fall apart. 
It is as if the central nervous system has suddenly 
lost its brain… Within a few months, the pack fell 
apart. There was no discernible alpha or beta rank. 
There was no discipline. Each wolf to his own, every 
animal did whatever he or she wanted. Instead of a 
family, they had become a gang. Таким чином, вибу-
довується образно-символічний ряд – вихідна 
поняттєва сфера: ВОВЧА ВАТАГА → ВІДСУТ-
НІСТЬ ЛІДЕРА → БАНДА; нова поняттєва сфера: 
РОДИНА → УТРАТА БАТЬКА → КРАХ. В основі 
метафоричного переносу лежать інтенсіональні 
семи `важливість` (brain, central nervous system, 
experience, knowledge, irreplaceable), `анархія`, 
`безладдя` (fell apart, no discipline, gang, to his own).

Отже, незважаючи на те, що у сім’ях Америки 
відсутнє чітке розмежування ролей, а політкорек-

тність вилучила з лексикону американців вираз 
«голова родини», в романі J. Picoult актуалізу-
ється модель батьківства, в якій батько – персо-
ніфікація влади, дисциплінуюча інстанція, голова 
сім’ї. У визначенні ролі батька превалює психо-
логічний зміст, домінантою його обов’язків стає 
відповідальність за збереження сім’ї. Батько 
стає показником духовного стану родини, а най-
більш поширена до недавнього часу традиційна 
модель батьківства, в якій батько це насамперед 
годувальник, стає неактуальною. Це пов’язано 
з демократичними, гуманістичними тенденціями 
в суспільстві, зростанням фемінізації, що формує 
новий погляд на гендерні ролі в сім’ї і впливає на 
інститут батьківства. Успішне батьківство харак-
теризується також активною участю у вихованні 
дітей і частим спілкуванням з ними (The level of 
experience and knowledge in a wolf is irreplaceable, 
which is why the alpha will stay in the den near the 
young most of the time).

Наступною проблемою, яку піднімає автор в 
своєму романі і яка находить своє відображення 
в концептуальних метафорах, стає психологічна 
несумісність чоловіка і дружини, що виникає на 
ґрунті подружньої невірності. Темою метафори в 
романі стає стан когнітивного дисонансу, в який 
потрапляє людина, що повинна розриватися між 
двома несполучними світами: In the past it was not 
unheard of for Abenaki shamans to slip into the body of 
a wolf, and vice versa… The Abenaki also believe that 
there are some people who live between the animal 
world and the human world, never fully belonging 
to either one… “Limbo. It’s not Heaven, and it’s not 
Hell. It’s the in-between.” This was, I realized, my 
new address. В основі метафоричного переносу 
лежать інтенсіональні семи `дисонанс`, `страж-
дання`, `самотність`, а сам перенос можна проде-
монструвати у вигляді схеми – вихідна поняттєва 
сфера: ВОВК → ВОВКУЛАК → ЛІМБО; нова 
поняттєва сфера: ЛЮДИНА → ЗРАДА → НЕВИ-
ЗНАЧЕНІСТЬ.

Факт, що сьогодні рівень розлучень в США 
найвищий в світі, майже в три рази вищий, ніж 
в таких країнах, як Нова Зеландія і Великобрита-
нія [13], знайшов свого відображення у когнітив-
них метафорах, мета яких – довести, що розлу-
чення є найприйнятнішим для людини способом 
уникнути почуття психологічного дискомфорту. 
Хоча більшість американців продовжують визна-
вати значення шлюбу, все ж близько половини 
населення допускає, що розлучення є найкращим 
виходом для пари, яка не змогла вирішити свої про-
блеми [14, с. 89]. В текстовому фрагменті (It was 



87

Література зарубіжних країн

that last question that sent me over the edge, because 
I didn’t belong here, anymore. And although I would 
have walked into the woods in a heartbeat and tried to 
howl to locate my pack again, there was no guarantee 
that I’d ever find them or that they would take me 
back. Who gets evicted?… A wolf that’s been evicted 
becomes a lone wolf... I can tell you from experience 
that when wolves evict a member of the family, there 
is no looking back) вибудовується наступний 
образно-символічний ряд – вихідна поняттєва 
сфера: ВОВЧА ВАТАГА → РОЗСТАВАННЯ → 
ВОРОГ; нова поняттєва сфера: РОДИНА → РОЗ-
ЛУЧЕННЯ → ВІДЧУЖЕННЯ. 

Показовим в плані розкриття теми повторного 
шлюбу як показника значущості для американ-
ців родини стає метафоричний перенос – вихідна 
поняттєва сфера: ВАКАНТНЕ МІСЦЕ → БЕЗ-
ПЕКА → ВОВЧА ВАТАГА; нова поняттєва сфера: 
САМОТНІСТЬ → НАДІЙНІСТЬ → РОДИНА. 
В основі метафоричного переносу лежать такі 
інтенсіональні семи, як `загроза` (every turn you 
make, every animal you meet, is a danger; a rival 
pack trying to overtake their territory will become 
an even bigger threat), `користь` (the best chance 
of survival you have is to belong to a group; it’s 
in everyone’s best interests to fill a pack vacancy), 
`спільні інтереси` (an invitation to lone wolves in 
the area to join the pack and battle the rival together), 
`безпека` (safety in numbers, and security), ̀ взаємо-
допомога` (if you do what you can to keep me alive,  
I’ll do the same for you), `довіра` (you put your 

trust in another member of your family). Введення 
в роман подібних когнітивних метафор свідчить, 
що більшість сучасних американців «дотри-
мується індивідуалістичних поглядів по відно-
шенню до сім’ї, виділяючи надійність, досяг-
нення, співпрацю, а також почуття і емоційне 
задоволення» [13], а в американському суспіль-
стві «на рівні соціальної значущості сім’я не 
може бути заміщена новими типами взаємодії, 
оскільки виконує свої функції в будь-яких умо-
вах, навіть кризових» [13].

Висновки. Таким чином, в романі J. Picoult 
«Lone Wolf» концептуальна метафора є ком-
понентом, який являє собою смисловий стри-
жень, що організує семантичний простір тексту. 
Концептуальні метафори побудовані в рамках 
загальноприйнятої системи цінностей американ-
ського суспільства і спираються на традиційні 
для даного суспільства поняття і правила. Аналіз 
концептуальних метафор в романі доводить, що 
американська сім’я зберігає абсолютну значи-
мість як інститут відтворення фундаментальних 
форм соціальності і залишається міцною і невід-
дільною частиною американського суспільства. 
Визначення сім’ї в романі розглядається з пози-
ції переваг проживання в родині, а також стабіль-
ності і співпраці між її членами. Концептуальні 
метафори також віддзеркалюють високий рівень 
розлучень, складні психологічні проблеми, кри-
зові явища, з якими постійно стикаються амери-
канські родини.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В РОМАНЕ J. PICOULT «LONE WOLF»

В статье внимание сосредоточено на когнитивной или концептуальной природе метафоры. 
Используя метод семантико-когнитивного моделирования, выделены основные метафорические 
модели, которые в романе J. Picoult «Lone Wolf» концептуализируют семейные отношения в американ-
ской семье. В результате засвидетельствовано, что концептуальная метафора является компонен-
том, который организует семантическое пространство романа «Lone Wolf». Концептуальные мета-
форы построены в рамках общепринятой системы ценностей американского общества и опираются  
на традиционные для данного общества понятия и правила.

Ключевые слова: концептуальная метафора, метафорическая модель, семантико-когнитивное 
моделирование.

FAMILY RELATIONS CONCEPTUALIZATION IN NOVEL J. PICOULT “LONE WOLF”
The article focuses on the cognitive or conceptual nature of metaphor. Using the method of semantic-cog-

nitive modeling the main metaphorical models in J. Picoult’s novel “Lone Wolf” which conceptualize family 
relationships in the American family are highlighted. As a result it has been testified that the conceptual met-
aphor is a component organizing the semantic space of the novel “Lone Wolf”. Conceptual metaphors are 
built within the framework of the generally accepted system of American society’s values and are based on the 
concepts and rules that are traditional for this society.

Key words: conceptual metaphor, metaphorical model, semantic-cognitive modeling.


