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Постановка  проблеми. Незважаючи  на  те,  що  у  наш  час  важливого

значення набувають проблеми виявлення закономірностей засвоєння людиною

навколишнього  матеріального  та  інформаційного  простору,  проблема

дослідження єдності людини і природи не зникає, а, навпаки, потребує нового

підходу і тлумачення. Опис природи у художньому творі та сприйняття його як

концептуальної  мовної  картини  світу  та  світогляду  автора  допоможе  краще

зрозуміти  смисли  життя.  Когнітивна  суть  старого  рибалки  (Людини)  –  це

гармонія у стосунках з Природою. У разі гуманного ставлення до природи вона

(Природа)  ділиться  своїми багатствами і  охороняє  Людину  від  всякого  роду

стихій.

Аналіз  останніх  джерел  досліджень  і  публікацій.  У  наявних  на

сьогоднішній  день  наукових  розвідках  розглядаються  різні  напрямки

дослідження  природи  і  людини.  Вивчення  лексико-семантичного  аспекту

пейзажних описів посідає чільне місце серед досліджень описових текстів. При

цьому  найбільш  опрацьованим  питанням  є  визначення  лексичного  та



стилістичного  складу  в  описах  природи,  її  пейзажів  та  краєвидів,  а  також

портретного  опису  (І. Л. Гуменюк,  О. А. Калинюк,  О. І. Лупул,

Т. М. Онопрієнко, Г. П. Пасічник, Н. С. Христич) та ін. 

Мета статті полягає у вивченні лексико-семантичних особливостей опису

моря як елемента природи у повісті-притчі Ернеста Хемінгуея «Старий і море».

Виклад основного матеріалу дослідження. На думку Н. С. Христич, « …

опис природи має різноманітні форми, одна з яких – пейзаж, у якому поєднано

опис як макросвіту – об’єктів, явищ природи і місцевості,  – так і  мікросвіту

людини – емоційного стану персонажа та авторського бачення [3, с. 295].

За словами Г. П. Пасічник, системність лексичного складу описів природи

англійських  романів  дає  можливість  об’єднати  слова  в  тематичне  поле

«пейзаж», що складається з трьох лексико-тематичних груп: «повітря», «земля»,

«вода», які вирізняються кількісним та якісним складом, а також частотністю

функціонування  їхніх  елементів.  Лексико-тематичні  групи  слугують  засобом

створення  відповідного  образу  природи,  який  поєднує  мовні  та  позамовні

характеристики-ознаки [2, с. 7].

І. Л. Гуменюк,  досліджуючи  лексико-семантичні  засоби  оформлення

пейзажних замальовок у художніх текстах англомовної  прози, поділяла їх  на

тематичні  групи,  які  доповнюються  сенсорною  лексикою.  Дослідниця

згрупувала їх у такі лексичні класи: фауноніми (орнітоніми, зооніми), фітоніми

(флоризми,  дендроніми,  грамінальні  лексеми,  фітоценози  –  назви  рослинних

масивів),  топоніми,  гідроніми,  сенсоризми  (звукові  лексеми,  одоризми,

колоризми,  тактильна  й  світлова  лексика),  а  також  лексеми  на  позначення

локативності й руху [1, с. 19–20].

При  описі  моря  ми  можемо  виділити  лексико-семантичні  групи  на

позначення кліматичних умов, погодних змін, пір року, частин доби, природних

речовин, стихій, які також можуть бути виражені самостійними та службовими

частинами мови. 

Ми виділяємо дві основні лексико-тематичні групи – «вода» та «фауна»,

що належать до лексико-семантичного поля «море».



1. Лексико-семантичне поле «вода»: a sea, an ocean, a splash, a breeze,

the coral rocks, a beach, a coast, a cliff, a harbor, a mile, a roadstead, the fathoms,

the islands,  the current, the swirls of the current,  the surface of the ocean. Напр.:

“Tomorrow is going to be a good day with this  current,” he said [4, c. 3].  Usually

when he smelled the land breeze he woke up and dressed to go and wake the boy

[4, c. 8].

2. Лексико-семантичне  поле  «фауна»:  a  fish,  a  flying  fish,  a shark,

a sardine,  a tuna,  an  albacore,  a  bonito,  a shrimp,  a  squid,  a  dolphin,  a  lion,

a porpoise. Напр.: “Dolphin,” the old man said aloud. “Big dolphin” [4, c. 12]. Eat

them good now and then there is the tuna [4, c. 15].

Лексичні одиниці, що уживаються в досліджуваному творі для опису моря

можуть бути репрезентовані різними частинами мови. Наприклад,  іменниками

(surface,  valley,  scent,  plant,  animal,  fish,  rain,  light,  plummet,  ocean,  rope,

malignancy),  дієсловами (to be, to stay, to wash, to rest,to dray, to lay, to fly,  to

swim, to walk, to move, to raise, to darken, to redden, to golden, to shine, to dim, to

look, to hear, to listen, to touch, to feel, to sniff, to nose, to press, to smell, to grow, to

fade),  прикметниками (green-sapped,  forty-fathom,  drifting-boats,shovel-pointed,

iridescent,  ruby, wide, black, purple, white, large, small, grand, large, vast, round,

square,  spiral,  straight,  long, short,  narrow, high, short,  tall, little,  deep, shallow,

pastoral, oceanic, fast, slow, rapid, swift, airy, watery, dead, alive),  прислівниками

(gently,  browny, darkly, yellow-greenishly). Ці лексичні одиниці, що належать до

різних морфологічних класів, вживаються з метою зображення краси і величі

природи: її стихії – моря. 

У досліджуваному художньому тексті є велика кількість описів моря як

частини  природи,  що  супроводжуються  фрагментами,  в  яких  персонаж

занурюється  в  пейзажні  споглядання,  що  в  своєму  ставленні  до  дійсності

формують схему:  пейзаж – роздум.  Напр.: He thought of how some men feared

being out of sight of land in a small boar and knew they were right in the months of

sudden bad weather. But now they  were in hurricane months and, when there are no

hurricanes, the weather of hurricane months is the best of all the year [4, c. 22].



Рибалка замислюється над величчю природи, безмежним простором. Опис

моря  сповнений  антропоморфічного  смислу,  об’єкт  природи  в  ньому  тісно

переплітається з людськими відчуттями.  Напр.: Usually when he smelled the land

breeze he woke up and dressed to go and wake the boy. But tonight the smell of the

land breeze came very early and he knew it was too early in his dream and went on

dreaming  to  see  the  white  peaks  of  the  Islands  rising  from the  sea  and then he

dreamed of the different harbours and roadsteads of the Canary Islands [4, c. 20]. 

У результаті  тісного переплетіння стану моря і людського сприйняття в

словах синтезуються різні ракурси сприйняття природного явища персонажами:

« …  he dreamed of the different harbours and roadsteads of the Canary Islands»

[4, с.  34],  що відкриває  шлях до концептуалізації  лексеми  ‘sea’ як  складової

концепту ПЕЙЗАЖ.

Висновки та перспективи подальших досліджень. У ході дослідження

було  з’ясовано,  що  лексико-семантичні  особливості  тематично-описового

дискурсу  «море»  здебільшого  є  предметно-номінативними,  що  формують

відповідні  лексичні  мікрополя,  демонструючи  приналежність  лексичних

одиниць  до  царини  живої  або  неживої  природи  та  фізіологічну  здатність

людини  сприймати  природне  оточення.  Опис  моря  є  надзвичайно  важливим

елементом  композиції  художнього  твору,  який  увиразнює  його  структуру,

допомагає  зрозуміти  душевні  поривання  персонажів,  їхні  почуття  та  емоції.

Можна  стверджувати,  що  лексико-семантичне  поле  «море»  входить  до

семантичного поля «природа» як складової частини мовної картини світу. Мовні

питання,  пов’язані  з  взаємовідносинами  природи  і  людини  потребують

подальшого вивчення з антропоцентричних позицій, адже проблема людини, її

сутності та існування – вічна проблема гуманітарного знання.
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