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своєрідним акомпанементом словесного вираження їхніх образів, засобом 

проникнення в душу героїв, виявлення прихованих станів.  

Невербальні компоненти є важливою частиною комунікативного акту 

художнього твору, адже супроводжуючи мовлення, невербальні дії не тільки 

повідомляють про соціальний статус мовців, ставлення до інформації та один 

до одного, емоційну залученість у момент спілкування, але й «захищають» 

вербальні засоби від нерозуміння, несуть додатковий сенс, інколи навіть 

протилежні словесним, тобто вони відіграють значну роль у процесі 

декодування повідомлення. Саме завдяки певним жестам у читача формується 

яскрава картина поведінки персонажів у процесі комунікативного акту. 
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АСОЦІАТИВНО-ОБРАЗНИЙ КОМПОНЕНТ КОНЦЕПТУ «ВИНО»          

У «КЕНТЕРБЕРІЙСЬКИХ ОПОВІДАННЯХ» ДЖЕФРİ ЧОСЕРА 

Анастасія КІБАЛЬЧИЧ 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Т.М. Старостенко 

Художній концепт «вино» є семантично ємким у контексті мовної 

системи, культури, релігії, світової літератури в цілому та англійського тексту 

середньо англійського періоду зокрема. Вино несе символічне навантаження в 

рамках язичницьких культів і переосмислюється у часи прийняття 

християнства. Виноградний напій виступає значимою деталлю у Старому 

Заповіті й обіграється у літературі італійського Ренесансу, з якою Чосер 

знайомиться під час своєї італійської подорожі. Гомер нерідко посилається на 

вино, і винне темне море, асоціюючи останнє із натхненням. Горацій високо 

цінив вино, що дарувало йому кмітливість і любов й пропонував його 

відчайдушному розуму бальзам надії.  

Мета дослідження – визначення структури та змісту художнього 

концепту «вино» в англомовній картині світу середньоанглійського періоду на 

прикладі «Кентерберійських оповідань» Джефрі Чосера та ідентифікація міста 

даного концепту у індивідуально-авторській картині світу письменника.  

Творча спадщина Чосера послужила ресурсом утворення чосеріанського 

стандарту, що було важливим етапом англійської літературної мови. В роботі 

Чосера панує смак, почуття міри, витонченість форми. Чосер першим виводить 

образи типових для літератури характерів – лицар, монах,  вільний селянин-

йомен, ігуменя монастиря, ченець, купець, ремісник. Концепт «Вино» 

вивчається у кожній мові як окремий аспект літератури. У якості 

соціокультурного феномена й фрагменту мовної картини миру концепт «Вино» 
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знаходиться у вивченні малого кола теоретиків таких як, А.А. Юнаковська, Т.С. 

Глушкова, Ж.Г. Кургузенкова, К.М.Романова. Ці теоретики розглядали «Вино» 

одночасно як цінність і концепт, який є багатим джерелом культурної 

інформації, у якому переплітається мова та традиції. А.А. Юнаковська 

розглядала концепт «Вино» на матеріалі російської мови з етнолінгвістичної 

точки зору. Т.С. Глушкова розглядала комплексне лінгвокогнітивнє 

дослідження фрагмента «Винопиття» в російській культурі. Ж.Г. Кургузенкова 

та К.М.Романова розглядали Лінгвокультурний концепт «Вино» крізь призму 

національного характеру французів на матеріалі французької мови. Серед цих 

теоретиків ще не розглядався концепт «Вино» у англійській літературі, що 

робить дослід новим. При цьому концепт вина, який є важливим у архітектоніці 

даного твору не було розглянуто. Отже асоціативно-образне коло у 

«Кентерберійських оповіданнях» Чосера є досить широким завдяки галереї 

представлених образів. Вино є елементом двадцяти двох сюжетів й стає 

вагомою художньою деталлю у розкриті  характерів. 

Треба зазначити що, походження Джефрі Чосера було тісно пов’язане з 

вином, який будучи сином виноторговця, знався на вині. Вино у розумiнні 

Чосера вказує на справжню натуру споживачів, приховані надії, гріхи героїв.  

Винний напій  говорить про соціальний стан героя, його смаки, характер та 

норови. Наприклад у  пролозі «Вино» є елементом повсякденності: «He well-

loved a bit of bread dipped in wine in the morning». Чосер простежує 

трансформацію героя під впливом вина: «And to drink strong wine, red as blood; 

// Then he would speak and cry out as if he were crazy; // And when he had drunk 

deeply of the wine»,«wine destroys the mind». У такий спосіб текст набуває 

моралізаторського відтінку, спрацьовує у руслі критики вади персонажа, 

висміює негативні схильності.  В загальному пролозі в монолозі Паланота, 

Чосер описує  життя пияка, який був заточений у в’язниці  «You are all like one 

who is intoxicated with wine. The drunkard knows - there’s a house somewhere, they 

say.Doesn't know just how to get home, And a slither path under a drunken foot».  

Також Вино було способом звільнитися з в’язниці, при цьому напоїти варту «In 

addition to spices, investing in wine Sleeping herbs and opium from Thebes». 

В оповіданні «Слуги каноніка» Чосер висміює жагу до вина та 

неможливість протистояти гріху пияцтва, «I have a flask of good Rhine wine in 

my bag.The cook took the flask and drained it to the bottom in one fell swoop. There 

was nothing for him to wine - he was so decently cut», «let's break through and drink 

something», «Now we will always carry wine everywhere. Wine is the main potion».  

Таким чином, вино є одним із постійних елементів творів Чосера. 

Відношення до вина трансформується, відтворюючи настрої епохи та сфери 

використання напою.  

 

 

 

 


