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З огляду на антропоцентричну спрямованість сучасної лінгвістичної
науки, в статті порушено коло питань, пов’язаних з особливостями
вивчення способів концептуалізації позамовної дійсності, дослідженням
принципів реконструкції культурної інформації на тлі символічного
контексту поезії.
У роботі теоретично узагальнено наукові уявлення про концепт як
форму пізнавальної діяльності людини, поетичний концепт, як особливу
ментальну категорію; описано й систематизовано дійсні принципи та
підходи до концептуального аналізу, охарактеризовано прийоми його
ефективного використання під час дослідження поетичного дискурсу.
З’ясовано лінгвістичні параметри понять «концепт» і «поетичний
концепт», виявлено й простежено відмінності між концептом та образом,
запропоновано процедуру лінгвістичного аналізу поетичного концепту.
Представлений у статті підхід до поетичного тексту з позицій когнітивної
лінгвістики й лінгвопоетики дозволяє говорити про нього не тільки як про
спосіб вербалізованого опанування світу, а і як про результат складної
міжконцептуальної взаємодії. Поетичний концепт розглядається як
особливе ментальне утворення, в якому відбивається комплекс уявлень
індивідуума про певний культурний відрізок і яке характеризується,
з одного боку, орієнтацією на реальну дійсність, а з іншого – на образну
парадигму, що є узагальненою системою ідеальних уявлень про світ.
Будучи результатом творчої уяви поета, його ціннісних орієнтирів та
світоглядних позицій, він одночасно є засобом реалізації культурної
теми в мові та концептуальній системі автора, елементом поетики його
творів. З’ясовано, що концепти (як складники поетичного дискурсивного
простору) характеризуються специфічною й дещо «розмитою»
структурою, у якій, окрім типових, стандартних смислів, актуалізуються
індивідуально-авторські й виникають нові. Тому для експлікації ділянки,
охопленої поетичним концептом, пропонується використовувати
особливий алгоритм їх аналізу.

Збірник наукових праць «Нова філологія» № 81. Том ІІ (2021)

ISSN 2414-1135

47

SOME ASPECTS OF POETIC CONCEPT LINGUISTIC ANALYSIS
Overchuk O. B.
Candidate of Philological Sciences,
Associate Professor at the Department of Ukrainian Studies
Kharkiv National University of Internal Affair
Lev Landau avenue, 27, Kharkiv, Ukraine
orcid.org/0000-0003-4859-0452
elenaovercuk@gmail.com
Key words: linguistic analysis,
concept, artistic concept, poetic
concept, conceptual analysis,
linguistic picture of the world,
poetic picture of the world.

Given the anthropocentric orientation of modern linguistics, the article
raises a number of issues related to the peculiarities of studying the ways to
conceptualize extralinguistic reality, the research of the principles of cultural
information reconstruction at the background of the symbolic poetry context.
The paper theoretically summarizes scientific ideas about the concept as a
form of human cognitive activity, poetic concept as a special mental category,
which describes and systematizes the existing principles and approaches to
conceptual analysis, describes the methods of its effective use in the study of
poetic discourse.
The linguistic parameters of “concept” and “poetic concept” are clarified, the
differences between the concept and the image are revealed and traced, the
procedure of the linguistic analysis of the poetic concept is suggested.
The approach to the poetic text presented in the article from the cognitive
linguistics and linguopoetics standpoint allows describing it not only as a
way of verbalized development of the world, but also as a result of complex
interconceptual interaction. The poetic concept is considered as a special mental
education, which is a means of expressing a set of ideas of the individual about
a certain cultural segment and it is characterized, on one hand, by its focus on
the reality, and on the other hand – on the figurative paradigm. As a result of
the poet's creative imagination, their values and worldviews, it simultaneously
acts as a means of realizing the cultural theme in the language and conceptual
system of the author and an element of the poetics of creative works. It has
been found that the concepts presented in the poetic discursive space are
characterized by a special, somewhat “blurred” structure, in which, in addition
to typical, standard meanings, there appear the new, individual-authorial ones.
Therefore, for the explication of the area covered by the poetic concept, the
author suggests to use a special model of their analysis.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку лінгвістки загалом та лінгвопоетики
зокрема характеризується їх антропоцентричною спрямованістю, що передбачає актуалізацію на тлі цих мовознавчих дисциплін наукових
розвідок, присвячених вивченню мови в єдності
з національно-культурними та соціально-психологічними факторами, особливостей концептуалізації позамовної дійсності, зростання інтересу до аналізу художнього тексту з урахуванням
екстралінгвістичних чинників. Цікавим із цієї
точки зору може бути дослідження принципів
реконструкції культурної інформації в символічному контексті поезії, адже залучення до аналізу
поетичного тексту методологічної бази когнітивної лінгвістики дозволяє розглядати останній як
репрезентант концептуального змісту [1, с. 83].

До того ж поетичні тексти як засіб пізнання й
вербалізованого опанування світу, з одного боку,
акумулюють сукупність культурних, релігійних,
етнічних знань про нього, а з іншого – демонструють способи реконструкції цих знань у мові
й світорозумінні поетів, характерні для певного
етапу розвитку поетичної мови процеси, стилетворчі зрушення.
Мета статті – розглянути теоретичні засади
концептуального аналізу, описати прийоми та
процедури їх ефективного використання в процесі дослідженні особливої ментальної категорії –
поетичного концепту. Мета передбачає вирішення
таких завдань: з’ясувати лінгвістичні параметри
понять «концепт», «поетичний концепт», «образ»;
виявити та охарактеризувати особливості лінгвістичного аналізу поетичного концепту.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Проблема співвідношення компонентів у змісті
одного концепту і засобів їх виявлення (концептуального аналізу) почала цікавити дослідників
відтоді, коли духовна культура стала сприйматися як особлива сфера й предмет дослідження.
Лінгвістичним аналізом для інтерпретації концептів за даними опису «приватних мов» у своїх
дослідженнях, спрямованих на проблеми створення цілісної концепції співвідношення мови й
мислення, способів вираження в мові позамовної дійсності, користувалися видатні філософи:
Л. Вігенштейн, Г.-Х. фон Вриг, Х.-Г. Гадамер,
М. Гайдеггер та ін. Мовознавці зверталися до
цього питання рідше. Активна розробка методики й категоріального апарату концептуального
аналізу розпочалася лише на початку дев’яностих років і триває досі.
Наукові засади концептуального аналізу сьогодні є об’єктом вивчення багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, серед яких Н. Арутюнова, А. Вежбицька, С. Воркачов, О. Воробйова,
Ш. Жаркинбекова, С. Жаботинська, В. Карасик,
О. Кубрякова, С. Ляпін, І. Михальчук, С. Нікітіна,
З. Попова, А. Приходько, Н. Рябцева, О. Селіванова, Ю. Степанов, І. Стернін, М. Толстий,
B. Gawda, C. Rakosi та ін.
Принципи експлікації концептуального змісту
в художній картині світу розглядалися і з точки
зору теоретичних засад когнітивної лінгвістики
(Л. Бабенко, Т. Космеда, Ж. Маслова, Л. Ставицька), і в поетичному дискурсі (С. Євтушенко,
О. Мазепова, О. Маленко, Д. Попельнух), і в ідіостилі окремих митців (К. Голобородько, Н. Єщенко,
Д. Караманова, Є. Ніконова, А. Палаш). Попри
те, що результати цих досліджень є вагомим внеском у розвиток як практичних, так і теоретичних
питань когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології у їх проекції на лінгвостилістику, питання
методу виявлення та опису поетичного концепту
залишається ще не досить вивченим, що зумовлює актуальність нашого дослідження.
Виклад основного матеріалу. Поняття концепту є одним із найбільш актуальних і затребуваних у сучасній науці, адже він виступає одночасно
об’єктом вивчення у філософії, логіці, психології, культурології, лінгвістиці, що дозволяє говорити про нього як про універсальний термін та
призводить до неоднозначності його тлумачень.
У сучасних мовознавчих студіях можна виокремити кілька підходів до розуміння терміна «концепт». У вузькому значенні концепт прирівнюється до понятійного компонента слова, що різні
дослідники називають по-різному: денотатом,
десигнатом, сигніфікатом, лексичним значенням, референтом. Згідно з цією теорією концепт
(поняття) визначається як «явище того ж порядку,
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що й значення слова, але розглядається в дещо
іншій системі зв’язків; значення – у системі мови,
поняття – у системі логічних відношень та форм,
що досліджуються як у мовознавстві, так і в логіці»
[2, с. 383]. Концепт співвідноситься з граматичною чи семантичною категорією вищого ступеня
узагальнення і (як проміжне утворення) перебуває між уявленням як формою образного значення
та поняттям як формою абстрактного мислення.
Останнім часом усе більшої актуальності
набуває сформований під впливом когнітивного
підходу до мовних знаків погляд на концепт «як
оперативну змістову одиницю пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи й мови
мозку, всієї картини світу, що відбита в людській
психіці» [3, с. 90]. Тобто концепт із цієї точки зору
трактується як термін, що пояснює одиниці ментальних чи психологічних ресурсів нашої свідомості й відбиває знання й досвід людини.
Розглядаючи концепт як вербалізоване вираження комплексу уявлень індивідуума про певний
культурний відрізок, деякі дослідники наголошують на необхідності звернення під час його аналізу
до психологічних та культурологічних чинників.
Так, А. Вежбицька пропонує вивчати це явище
в термінах «культурно зумовлених сценаріїв» і
вводить на його позначення поняття ключових
слів культури, тобто «особливо важливих і показових для окремо взятої культури» слів [4, с. 282].
Ю. Степанов також спрямовує проблему вивчення
цієї одиниці в русло культури й визначає концепт як «згусток культури у свідомості людини,
те, у вигляді чого культура входить до ментального світу людини, за допомогою чого звичайна
людина (не носій культурних цінностей) сама входить до культури, а в деяких випадках і впливає
на неї». Концепти не лише мисляться, а й переживаються. Вони є предметом емоцій, симпатій,
антипатій, а іноді й зіткнень [5, с. 43–44]. Концепт
як основна ланка культури в ментальному світі
людини охоплює усі уявлення, поняття, знання,
асоціації, переживання, які супроводжують слово
й чітко усвідомлюються культурною особистістю.
Поетичний концепт (порівняно із загальномовним (культурним)) є дещо вужчим поняттям. І хоча
зв’язок між ними є незаперечним фактом, «названі
поняття мають різну природу на кшталт мовної
картини світу та поетичної картини світу, складниками яких вони постають» [6, с. 22]. Концепт
у поетичному тексті характеризується, з одного
боку, орієнтацією на реальну дійсність, оскільки
автор поетичної картини світу є одночасно й носієм
мовної картини світу, а з іншого – на образну
парадигму як узагальнену систему ідеальних уявлень про світ. Будучи результатом творчої уяви
митця, його ціннісних орієнтирів та світоглядних
позицій, він одночасно виступає і засобом реаліISSN 2414-1135
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зації культурної теми в мові та концептуальній
системі автора, елементом поетики його творів.
Детальний опис особливостей і структури поетичного концепту не є можливим без визначення
природи та специфіки поетичного образу, адже
синтез цих одиниць у поетичному світобаченні й
спричиняє появу нової ментальної категорії – поетичного (художнього) концепту. Попри те, що поетичний образ, як і концепт, має мовне вираження,
але надмовний зміст, ототожнювати ці поняття не
варто. Образу (як категорії творчості) притаманний символічний спосіб опанування дійсності, а
не її віддзеркалення. До того ж поширені в лінгвопоетиці терміни «домінантний образ», «постійний образ», «наскрізний образ», «образ-мотив»,
«образ-архетип» характеризують поетичний словник лише в системному аспекті його функціонування, тобто з боку взаємозумовленості їх кількісного вживання в поезії та образній парадигмі,
хоча й мають спільні з концептом ознаки. Кожний
художник у процесі творчості накопичує певний «банк образів», які, на думку Л. Краснової,
не лише пов’язані «з давніми першоелементами,
ейдосами, архетипами», тобто внутрішньою формою слова, а й зумовлені дійсною культурною та
поетичною традицією [7, с. 2]. Такі образи утворюють системні єдності, що можуть з’являтися
у різних авторів, у різні епохи й ототожнюються
нами з поетичними концептами, які (на відміну
від образу) становлять більш широку категорію
ментального рівня, оскільки є словесно-семантичним узагальненням групи образів у межах одного
художнього твору чи всієї поетичної традиції.
Єдиної думки щодо виокремлення, цілісного
опису та закономірностей функціонування поетичного концепту в лінгвістичній літературі не
існує, як і єдиного терміна на його позначення.
Аналізуючи ці специфічні складники мовної картини світу, дослідники віддають перевагу термінам
«концепт», «художній концепт», «поетичний концепт», часто ототожнюючи два останні поняття.
Перша послідовно й чітко сформована теорія опису поетичного (художнього) концепту в
мовознавстві належить С. Аскольдову. Розглядаючи специфіку художніх творів, він помітив, що
в їх складі виокремлюються окремі частини, які
можуть субсумувати невизначені обсяги чогось
однорідного. Для позначення такого явища вчений
уводить термін художній концепт, що є поєднанням понять, уявлень, почуттів, емоцій, іноді навіть
вольових виявів, пов’язаних між собою законами
художньої семантики. Дослідник визначає також
сфери взаємодії загальномовного (пізнавального)
й художнього (поетичного) концептів, концепту
та образу. Наголошуючи на близькості пізнавального та художнього концептів, С. Аскольдов
убачає її природу в здатності обома виконувати

функцію заміщення низки однорідних предметів. Якщо ж «у пізнавальних концептах вона підпорядкована або потребам відповідності реальній дійсності, або законам логіки, то в художніх
концептах її межі не визначені» [8, с. 275].
Л. Ставицька, користуючись на позначення
поетичного концепту терміном «наскрізний
образ», визначає його як «емоційну координату»
в поетичному тексті, навколо якої обертаються
інші образи, що разом становлять сюжет поезії та формують образну парадигму, і яка є найбільш дійовим засобом пошуку й повідомлення
поетичної істини з позицій певного естетичного
ідеалу. Науковиця зауважує, що «смислові домінанти наскрізних мовних образів перебувають
у тісних відношеннях аналогії та тяжіють до
синтезувального смислу, який репрезентує концептуально-світоглядне ядро творчості письменника, формують тематичну сітку твору, а
також зумовлюють характер художньо-мовленнєвого значення інших стилістичних прийомів,
які утворюють інші системні єдності» [9, с. 99].
Для моделювання поетичного концепту важливим є розуміння його структури. Н. Афанасьєва [10] розглядає художній концепт як пошарове
утворення та виокремлює понятійний, асоціативний, образний прошарки і прошарок гештальтів.
Про шарову структуру поетичного концепту говорить й І. Тарасова [11], яка виокремлює предметний, понятійний, асоціативний, образний, символічний, ціннісно-оцінний рівні. Ж. Маслова,
зазначаючи, що концепт становить неподільну
одиницю знання, відмовляється від шарової
моделі його будови й пропонує розглядати її у
вигляді структури з відкритими валентностями.
«Художній (поетичний) концепт характеризується
наявністю звукового (мовного), предметного,
понятійного, асоціативного, образного, символічного, ціннісно-оцінного компонентів». Центром,
що несе ядерний потенціал і об’єднує валентності одного художнього концепту, є внутрішня
поетична форма слова. Така модель поетичного
концепту, на думку автора, дозволить розкрити
відмінності між художнім і нехудожнім концептами, окреслити характер взаємодії валентностей
в утворенні міжконцептуальних зв’язків [1, с. 84].
«Питання про реальність концепту пов’язане з його змістом, а останній – із питанням
про метод, за допомогою якого встановлюється
цей зміст» [5, с. 48]. Сучасне мовознавство пропонує кілька напрямів розгляду концептів як у
межах однієї мови, так і в зіставленні з іншими
мовами: семантичний, семантико-синтаксичний
та концептуальний аналізи. Проте традиційні
в лінгвістиці підходи до вивчення лексичного
складу мови (семантичний та семантико-синтаксичний) не враховують усієї специфіки ана-
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лізованого явища. Виявити, пояснити й передбачити процеси категоризації та концептуалізації,
відображені в мові у вигляді понятійної системи,
допоможе концептуальний аналіз. Його суть зводиться до цілісного опису концепту в усіх вербальних та невербальних формах вираження,
виявлення внутрішніх зв’язків між усіма його
рівнями, розкриття закріпленого за словом-концептом у свідомості носіїв мови змісту.
С. Нікітіна, наголошуючи на неоднозначності терміна «концептуальний аналіз» (він може
позначати й аналіз концепту і певний спосіб
дослідження), пропонує два напрями процедури
його проведення. По-перше, здійснювати семантичний опис слова, що позначає відповідний концепт, через дослідження парадигми його зв’язків.
У такий спосіб отримуються його часткові тлумачення, сума яких і буде повним поясненням самого
слова-концепту. По-друге, проводити аналіз
слів-концептів культури через указівку на зв’язок
з іншими концептами цієї ж культури, оскільки їх
взаємовідношення у процесі інтерпретації замикається у коло рикошетів [12, с. 118]. Аналогічну
думку висловлює й О. Кубрякова [13], яка вважає,
що ключові слова епохи здатні пояснювати семантику всіх інших слів мови. Такий підхід до концептів передбачає звернення дослідника до всіх
його можливих мовних реалізацій з урахуванням
усіх культурних контекстів.
Під час вивчення концептів варто звернутися до
природи людини: її емоційної та ментальної сфери,
етичного й естетичного начала, системи цінностей,
процесів пізнання й сприйняття світу, що утворюють, за визначенням Н. Арутюнової [14], так зване
«концептуальне тло». Такий ракурс аналізу концептів повинен визначати статус понять, закріплених за ними, у повсякденній свідомості людини й
враховувати відомості всіх рівнів мови (граматичного, лексичного, комунікативного).
Оскільки структура концепту складається з різних за часом виникнення та семантикою шарів, то
під час його аналізу необхідно зупинитися і на проблемі співвідношення внутрішньої форми слова,
що позначає концепт, тобто етимології, і змісту
цього поняття. Як зазначає В. Колесов [15], концепт-поняття виростає з концепту-етимона, який
є вихідним в історичній еволюції його семантики.
Тому не можна ігнорувати його внутрішню форму,
а якщо первинне значення слова втратило зв’язок
із його сучасною формою, то варто користуватися
даними етимологічних досліджень. Ураховуючи
цей факт, Ю. Степанов пропонує розглядати різні
за походження прошарки концепту в деякій послідовності ряду, ланками якого є генетично пов’язані стадії концепту: «Між цими ланками, якщо
розташовувати їх послідовно, виявляються особливі «спадкові» стосунки між формою і змістом,
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завдяки яким дещо з попередньої стадії концепту
стає знаком у його новій стадії» [5, с. 60].
Оскільки концепт представлений не лише
самим ключовим словом, що виконує роль семантичного центру, а й цілою групою однокореневих,
близьких за значенням чи контекстуально пов’язаних одиниць, він, як і більшість «культурних
слів», не має чітких меж, а отже, не може здобути
чіткої дефініції. Тому, щоб отримати більш повне
знання про поняття, закріплене за концептом у свідомості носіїв і виражене певними мовними стереотипами (словами, словосполученнями, стійкими словосполученнями, реченнями), доцільно
звернутися до дериваційних, фразеологічних та
синтагматичних зв’язків концепту.
Узявши до уваги всі труднощі концептуального аналізу, І. Михальчук [16] пропонує як спосіб експлікації семантичної структури концепту
розглядати його в межах концептуальної моделі,
яка вміщує всі компоненти концепту в їх мовних
і культурно-історичних, синхронічних та діахронічних зв’язках. Це дає можливість не лише простежити еволюцію концепту, а й пояснити його
за допомогою понять, що зараз із ним не асоціюються чи належать до сфери інших мовних концептів. Окрім того, для виявлення концептуальної
специфіки слова доцільно використовувати всі
види контекстів, у яких воно функціонує.
Сучасна лінгвістика пропонує такі дві моделі
опису концепт-форми, що доповнюють одна одну,
як архетипна [4; 17] та інваріантна [18]. В архетипній концепт розглядається як узагальнене явище,
яке перебуває на глибині свідомості та представлене редукованою формою в понятті, уявленні,
значенні слова. Ця модель дослідження концептів
передбачає їх вродженість, домовну готовність до
семантизації. В інваріантній моделі концепт уявляється як кінцеве узагальнення (інваріант) плану
змісту мовних одиниць, що охоплюють певну
семантичну сферу. Такі концепти формуються у
процесі опанування мови й засвоєння позамовної
дійсності особистістю.
Аналіз концептів, представлених у поетичному дискурсивному просторі, здійснюється з
урахуванням описаних вище прийомів і процедур. Проте дослідник повинен розуміти той факт,
що поетичний концепт (порівняно із загальномовним) характеризуються більш «розмитою»
структурою, у якій, окрім типових, стандартних
смислів, актуалізуються індивідуально-авторські
й виникають нові.
Отже, експлікація ділянки, охопленої поетичним концептом, передбачає застосування такого
алгоритму його аналізу: визначити роль і значення концепту в культурній парадигмі, мовній
і поетичній картинах світу; окреслити семантичне поле (концептосферу), яке займає концепт
ISSN 2414-1135

51

у лексичній системі мови, поетичному словнику,
ідіостилі окремих митців; звести воєдино релевантні результати досліджень його вербальних
виражень, відповідних духовних уявлень, матеріальних речей і дій; визначити організувальне
ядро поетичного концепту, яким є слово з узагальнено-символічним значенням, що є результатом
його функціонування в різних художніх текстах,
літературних стилях та епохах; описати базові
компоненти концепту; простежити в межах еволюційного ряду всі прошарки концепту й визначити їх взаємозалежність; з’ясувати, як внутрішня
форма слова співвідноситься з поняттям, що
позначає концепт; визначити способи й причини
зміни значень у структурі концепту, враховуючи
індивідуально-авторські та контекстуальні реалізації; вивчити культурне оточення та взаємозв’язки окремого концепту з іншими складниками
концептосфери мови; простежити синонімічні,
фразеологічні, синтагматичні ряди, до складу
яких може входити концепт.
Висновки і перспективи подальших розробок. Отже, проведений нами теоретичний огляд
поглядів на проблему лінгвістичного аналізу
поетичного концепту й наші власні спостереження у відповідному напрямі дають підстави
стверджувати, що поетичний текст є специфічним способом вербалізованого опанування світу,
результатом складної міжконцептуальної взаємодії. Концептуальний аналіз як спосіб виявлення
мовної репрезентації поетичних концептів дозволяє простежити інструменти і прийоми реалізації
культурної теми в мові та концептуальній системі
автора, репрезентації творчих уявлень поета про
певний культурний відрізок, його ціннісних орієнтирів та світоглядних позицій. Перспективний
напрям досліджень полягає в подальшому розвитку ідей концептуального аналізу поетичного
дискурсу та визначається потребою комплексного
вивчення мови поезії в напрямах дослідження
концептосфери ідіостилю окремих митців, порівняльного аналізу концептосфери представників
різних мовних і поетичних картин світу.
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