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Дисертацію присвячено комплексному аналізу номінативно-

стилістичних та комунікативно-дискурсивних параметрів актуалізації 

феномену мистецтва в англомовних художніх текстах.  

У роботі розглянуто феномен мистецтва як елемент культури в системі 

гуманітарного знання, який функціонує у тісному взаємозв’язку з мовою і 

має потенціал естетичного, емотивного й інформативного впливу, 

становлячи основу моральних і світоглядних орієнтирів, ідеалів та цілей 

людства.  

Адгерентність функціонування мови та різних видів мистецтва 

визначена, ґрунтуючись на реалізації мови як засобу комунікації й еталону 

динамічних процесів розвитку людства, у яких вагоме місце посідає 

мистецтво. На основі спорідненого функціонування мови та мистецтва 

виявлено основні функції досліджуваних систем. Класифікацію мистецтва як 

засобу відтворення багатобічності реальності та індивідуальних 

особливостей сприйняття її людиною розглянуто за широким спектром 

критеріїв і зосереджено увагу на класифікації за формою чуттєвого 

(сенсорного) сприйняття.  

Визначено механізми інкорпорації мистецьких реалій у художній текст, 

що актуалізують поняття інтертекстуальності, яка реалізується за рахунок 

застосування екфрасизації, термінологізації, детермінологізації, 

метафоризації, лейтмотивізації, імітації.  

Лінгвістичні аспекти актуалізації феномену мистецтва проаналізовано з 

точки зору його категоризації в мовній картині світу, семіотичних аспектів 
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семантизації мистецьких реалій та комунікативно-дискурсивних 

особливостей функціонування мистецтва як універсального засобу 

спілкування. 

У роботі застосовано комплексний міждисциплінарний підхід із 

залученням відповідних загальнонаукових та лінгвістичних методів 

дослідження. Комунікативно-дискурсивні аспекти опису мистецьких реалій 

досліджуються в руслі комунікативно-прагматичної та когнітивно-

дискурсивної парадигм у поєднанні з міждисциплінарними методами 

лінгвокультурології, психолінгвістики, соціолінгвістики та паралінгвістики. 

У дисертації визначено номінативно-стилістичні параметри 

актуалізації мистецьких реалій в англійській мові, що екстеріоризуються 

через уживання номінацій мистецьких реалій у лексико-семантичному полі 

мистецтва та вербалізації їх дескриптивних і предикативних маркерів.  

На основі верифікації номінацій різних видів мистецтва в 

лексикографічних та художніх джерелах проаналізовано лексико-семантичні 

групи, що підпорядковуються архісемі “art” і представлені такими 

лексемами, як music, painting, sculpture, architecture, theatre та ін. Виявлено 

прямі (зафіксовані в лексикографічних джерелах) та непрямі номінації 

мистецьких реалій в англійській мові. Непрямі номінації об’єктивовано на 

рівні референції за назвою, жанром, автором/репрезентатором, засобами та 

способами репрезентації. Визначено основні аспекти комбінаторики 

номінації мистецьких реалій з дескриптивними й предикативними 

одиницями, які валоризуються за кількісними та якісними показниками.  

Стилістично марковані номінації мистецьких реалій в англомовних 

художніх текстах досліджено на основі їх розподілу за формою реалізацї в 

ролі об’єкта й суб’єкта, що визначається статусом актуалізації феномену 

мистецтва в художньому тексті.  

У роботі комунікативно-дискурсивні особливості опису творів 

мистецтва в англомовних художніх текстах досліджуються на рівні аналізу 

творів мистецтва як повідомлення в процесі спілкування, а також статусно-
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рольових та часопросторових характеристик мистецького дискурсу. Окрема 

увага приділена розгляду каналів передавання інформації в мистецькій 

комунікативній ситуації та реалізації фонових знань у процесі декодування 

творів мистецтва в англомовних художніх текстах. 

Твір мистецтва досліджено як повідомлення в мистецькій 

комунікативній ситуації, проаналізовано його ролі (елемент контексту, об’єкт 

або суб’єкт комунікативної ситуації), функції (комунікативну, когнітивну, 

інформативну, репрезентативну, ідеологічну, виховну, регулятивну, 

креативну, емотивну, сугестивну, фатичну, відволікальну та блокувальну), 

форми (за обсягом, носієм/матеріалом, референтом, нараторською 

належністю, способом подачі та часом появи в тексті, широтою 

трансльованої інформації, параметрами ідентифікованості та емотивного 

забарвлення) й етапи інтродукції (передінтродуктивний, інтродуктивний і 

постінтродуктивний) в англомовних художніх текстах. 

Розроблено класифікацію статусно-рольових характеристик учасників 

спілкування в мистецькому дискурсі за кількісними та якісними 

показниками, в якому роль адресанта виконує митець або репрезентатор 

твору мистецтва, а реципієнт виступає в ролі адресата. Описано особливості 

інтеракції між репрезентатором і реципієнтом твору мистецтва із 

урахуванням потенціалу феномену мистецтва впливати на емоційний стан 

учасників спілкування.  

Проведено часопросторову параметризацію мистецького дискурсу на 

основі існуючих класифікацій хронотопу, виокремлено домінантні аспекти 

реалізації феномену мистецтва в часі та просторі. Виявлено особливості 

функціонування каналів передавання інформації, що акумулюється у творах 

мистецтва й реалізується за гомо- та гетерогенними векторами сенсоризації 

мистецьких реалій.  

Основні аспекти реалізації фонових знань у процесі декодування творів 

мистецтва в англомовних художніх текстах проаналізовано з точки зору їх 

актуалізації за конкретним твором мистецтва, загальною стилістикою 



5 
 

 
 

творчості та характеристикою митця (зовнішністю, біографічними даними) з 

метою вираження як індивідуалізованих характеристик зовнішності та 

внутрішнього стану учасників спілкування, так і для опису загальної 

атмосфери комунікативної ситуації. 

Результати проведеного дослідження дозволяють окреслити 

перспективи подальшого комплексного аналізу феномену мистецтва як 

засобу невербальної комунікації, а також визначити особливості 

функціонування мистецьких реалій у різних типах дискурсу. 

Ключові слова: мистецтво, номінація мистецьких реалій, мистецький 

дискурс, мистецька комунікативна ситуація, інтермедіальність, екфрасис, 

інтеракція, хронотоп, канали передавання інформації. 

 

SUMMARY 

Chernyk M. V. Nominative, stylistic, communicative and discursive 

parameters of art phenomenon actualization (based on English literary texts). 

– Manuscript.  

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04. 

Germanic Languages. – Sumy State University; Zaporizhzhia National University, 

Sumy – Zaporizhzhia, 2017. 

The thesis is devoted to complex analysis of nominative, stylistic, 

communicative and discursive parameters of art phenomenon actualization in 

English literary texts.  

The work considers art phenomenon as culture element in the system of 

humanities knowledge, functioning in close connection with language and has a 

potential of aesthetic, emotional, and informative influence, constituting the basis 

of moral and world outlook cues, ideals and goals of the humanity.  

Adherence of language and different kinds of art is determined on the basis 

of language realization as communication means and standard of dynamic 

processes of the humanity development, in which an important role is played by 
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art. On the basis of homogeneous language and art functioning the main functions 

of the systems under research were revealed. Classification of art as means of 

representing diversified reality and individual peculiarities of its perception by 

human are considered according to the wide range of criteria and the attention is 

focused on the classification according to the form of sensory perception.  

The mechanisms of artistic realia incorporation into literary text are 

determined, actualizing the notion of intertextuality, which is realized by means of 

the use of ekfrasization, terminologization, determinologization, metaphorization, 

leitmotivization, and imitation.  

Linguistic aspects of art phenomenon actualization are analyzed from the 

point of view of its categorization in language picture of the world, semiotic 

aspects of artistic realia semantization and its communicative and discursive 

peculiarities in language functioning as universal means of communication.  

Complex interdisciplinary approach combining appropriate general scientific 

and linguistic methods of research is used in the work. Communicative and 

discursive aspects of artistic realia descriptions are studied in frames of 

communicative pragmatic and cognitive discursive paradigms in combination with 

interdisciplinary methods of linguoculturology, psycholinguistics, sociolinguistics, 

and paralinguistics.  

The research deals with nominative and stylistic parameters of artistic realia 

actualization in English, which are exteriorized due to the use of artistic realia 

nominations in lexico-semantic field of art and their descriptive and predicative 

markers verbalization.  

On the basis of different kinds of art nominations verification in 

lexicographic and literary sources lexico-semantic groups are analyzed, which are 

subordinate to the archiseme “art” and are represented by such lexemes as music, 

painting, sculpture, architecture, theatre, etc. Direct (fixed in lexicographic 

sources) and indirect nominations in English are revealed. Indirect nominations are 

objectivized in the form of reference according to the title, genre, 

author/representator, means and ways of representation. The main aspects of 
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combining artistic realia nominations with descriptive and predicative units, which 

are valorized according to quantitative and qualitative parameters, are determined.  

Stylistically marked nominations of artistic realia in English literary texts are 

studied on the basis of their distribution according to the form of their realization 

in the role of object and subject, which is determined by the status of art 

phenomenon actualization in literary text.  

Communicative and discursive peculiarities of artworks description in 

English literary texts are studied in frames of the analysis of artwork as message in 

the process of communication, as well as status, role, time and space characteristics 

of the artistic discourse. Special attention is given to the consideration of the 

information channels in the artistic communicative situation and background 

knowledge realization in the process of artworks decoding in English literary texts. 

Artwork is considered as message in artistic communicative situation on the 

basis of the analysis of its role (element of context, object or subject of the 

communicative situation), functions (communicative, cognitive, informative, 

representative, ideological, educational, regulative, creative, emotive, suggestive, 

phatic, distracting, and blocking), forms (according to the volume, carrier/material, 

referent, narrator, way of representation and time of occurrence in the text, width 

of translated information, identification and emotive colouring parameters) and 

introduction stages (preintroductive, introductive, and postintroductive) in English 

literary texts. 

Status and role characteristics of the communication participants in the 

artistic discourse are classified according to quantitative and qualitative 

parameters, in which the addresser’s role is performed by artist or representator of 

artwork, and recipient plays the role of addressee. The peculiarities of interaction 

between representator and recipient of the artwork are described, taking into 

account the potential of art phenomenon to influence the state of communication 

participants.  

Time and space parameterization of the artistic discourse on the basis of the 

existing chronotope classifications is performed; dominant aspects of art 
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phenomenon realization in time and space are distinguished. The peculiarities of 

artworks information channels functioning are revealed on the basis of homo- and 

heterogeneous vectors of artistic realia sensorization.  

The main aspects of background knowledge realization in the process of 

artworks decoding in English literary texts are analyzed from the point of view of 

their actualization according to concrete artwork, general stylistics of the artist’s 

creative work and his characteristic (appearance, biographical data) in order to 

express both individualized characteristics of the appearance, inner state of the 

communication participants and for description of general atmosphere of the 

communicative situation.  

The results of the research outline the perspectives of further complex 

analysis of art phenomenon as nonverbal communication means and determine the 

peculiarities of artistic realia functioning in different types of discourse.  

Key words: art, artistic realia nomination, artistic discourse, artistic 

communicative situation, intermediality, ekfrasis, interaction, chronotope, 

information channels. 
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ВСТУП 

 

Тенденції розвитку сучасної лінгвістичної науки постулюють 

необхідність вивчення мовних явищ у тісному взаємозв’язку із аналізом 

середовища їх актуалізації, тим самим об’єктивуючи дискурсивно-

комунікативні аспекти дослідження мови. Дискурс як простір становлення й 

реалізації мовної системи структурується за принципами побудови 

комунікації, що є інтегральною складовою буття людини. Будучи 

багатоканальним явищем, комунікація реалізується за рахунок уживання 

вербальних та невербальних засобів. Корпус невербаліки передбачає 

застосування позамовних елементів комунікації, які, крім немовних дій 

комунікантів, містять артефактні складові спілкування. Феномен мистецтва 

як форма й результат людської діяльності є потужним позамовним 

комунікативним засобом, що має потенціал естетичного, емотивного й 

інформативного впливу. 

Міждисциплінарна природа феномену мистецтва визначає плюралізм 

підходів до його дослідження в різних сферах гуманітарного знання. 

Особливості актуалізації феномену мистецтва з точки зору лінгвістичної 

науки відображені в наукових працях вітчизняних і зарубіжних лінгвістів у 

таких аспектах: лінгвокультурологічному [23–24; 82; 91; 107], 

лінгвосеміотичному [16; 35; 57; 72; 75; 84; 87; 93; 127–128], 

лінгвокогнітивному [6; 22; 32; 43; 79], дискурсивному [12; 62; 153–154], 

комунікативному [1; 17–18; 38; 124; 159], лексичному [3; 54; 60; 69; 113; 130; 

142], семантичному [5; 157].  

Предметом окремої уваги дослідників є особливості інкорпорації 

феномену мистецтва в систему мови, що реалізуються на рівні вивчення 

інтермедіальності [27; 92; 99; 120; 135–136; 185], екфрасису [7; 31; 96; 151; 

162] та синтезу мови й різних видів мистецтва [15; 74; 76; 85; 138; 193].  

Огляд наукових праць засвідчує широкий інтерес лінгвістів до 

феномену мистецтва в різних сферах мовного знання. Проте вивчення 
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комунікативно-дискурсивних аспектів актуалізації феномену мистецтва в 

художніх текстах залишається малодослідженим і потребує застосування 

комплексного системного підходу із залученням методик комунікативного й 

дискурсивного аналізу, який дозволить розглянути механізми реалізації 

творів мистецтва в системі міжособистісної й міжкультурної комунікації. 

Актуальність дослідження визначається важливістю феномену 

мистецтва як елемента культури в системі гуманітарного знання, а також 

необхідністю здійснення системного дослідження його вербальної 

репрезентації з урахуванням комунікативної природи мистецьких реалій.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Проблематика дисертаційної роботи відповідає профілю досліджень, що 

здійснюються на кафедрі германської філології факультету іноземної 

філології та соціальних комунікацій Сумського державного університету в 

межах комплексної наукової теми «Когнітивно-прагматична корелятивність 

семантичного простору мови» (номер державної реєстрації 0115U005773). 

Тему дисертації затверджено (протокол № 1 від 31 серпня 2010 р.) та 

уточнено (протокол № 2 від 12 жовтня 2017 р.) на засіданні вченої ради 

Сумського державного університету. 

Мета дослідження полягає у виявленні комунікативно-дискурсивних 

характеристик феномену мистецтва в англомовних художніх текстах. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

 уточнити зміст понять «мистецтво», «номінація», «дискурс», 

«комунікація», «мистецький дискурс», «мистецька комунікативна ситуація»; 

 розробити комплексну методику аналізу феномену мистецтва в 

англомовних художніх текстах; 

 з’ясувати місце й роль феномену мистецтва як елемента культури в 

системі гуманітарного знання; 

 визначити основні аспекти інтертекстуальної інкорпорації феномену 

мистецтва в систему мови; 
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 розглянути номінативні та стилістичні особливості актуалізації 

феномену мистецтва в англійській мові на прикладі лексико-семантичних 

груп музики та живопису; 

 проаналізувати актуалізацію твору мистецтва як повідомлення в 

комунікативній ситуації, фокусуючи увагу на його ролі, функціях, формах та 

етапах інтродукції в англомовних художніх текстах; 

 дослідити статусно-рольові характеристики учасників і умови 

спілкування в мистецькому дискурсі. 

Об’єктом дослідження є описи феномену мистецтва в англійській мові. 

Предмет дослідження – номінативно-стилістичні та комунікативно-

дискурсивні аспекти їх актуалізації в англомовних художніх текстах. 

Матеріалом дослідження слугував корпус англомовних художніх 

текстів сучасних британських і американських письменників, з яких для 

дослідження методом суцільної вибірки було дібрано 2500 прикладів 

актуалізації феномену мистецтва в релевантних комунікативних ситуаціях.  

Теоретико-методологічна база дисертаційної праці ґрунтується на 

наукових доробках вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячених вивченню 

дискурсології [33; 36; 41; 103; 109; 115; 153–154; 155), текстології [8; 11; 29; 

30; 59; 67; 75], комунікативної лінгвістики [9; 48; 56], невербаліки [4; 65; 119; 

125], лінгвокультурології [2; 25; 46; 75; 82; 127–128; 131], когнітивної 

лінгвістики [42; 100–101; 110; 183; 186–187], семіотики [84].  

Методи дослідження. Вибір методів зумовлений когнітивно-

комунікативним та дискурсивно-прагматичним підходами до мовних і 

мовленнєвих явищ, що, ґрунтуючись на загальнонаукових методах індукції, 

дедукції, аналізу, синтезу й спостереження, передбачають застосування 

таких методів лінгвістичного аналізу, як метод аналізу словникових дефініцій 

(для уточнення лінгвістичних термінів і понять, окреслених темою 

дослідження), лінгвокультурологічний метод (для визначення статусу 

мистецтва як невід’ємного елемента культури в системі гуманітарного 
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знання), компонентний аналіз (для дослідження структурної організації 

лексико-семантичного поля мистецтва), дистрибутивний аналіз (для 

виявлення основних принципів категоризації мікросистем лексико-

семантичних груп лексико-семантичного поля мистецтва), контекстуальний 

аналіз (для дослідження статусно-рольових характеристик учасників 

спілкування у комплексі з усіма складниками комунікативної ситуації). 

На всіх етапах дослідження застосовувався метод таксономії для 

класифікації видів та функцій мистецтва, частиномовної представленості 

феномену мистецтва в англійській мові, а також таких дискурсивних 

маркерів, як учасники спілкування, час, простір, канали актуалізації 

мистецьких реалій та твір мистецтва як повідомлення в мистецькій 

комунікативній ситуації. 

Методологічною основою дослідження стали комунікативний (для 

аналізу загальних законів комунікації, структури мовного коду в процесах 

спілкування, закономірності взаємодії вербальних і невербальних засобів 

комунікації, етапів породження та сприйняття творів мистецтва в різних 

комунікативних умовах) та дискурсивний (для вивчення актуалізації 

феномену мистецтва в англомовних художніх текстах з урахуванням 

прагматичних, когнітивних, соціальних і культурних чинників) підходи. 

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що в ній на 

основі застосування комплексної методики вперше: 

 розкрито роль феномену мистецтва в міжособистісному та 

міжкультурному спілкуванні; 

 проаналізовано засоби номінації мистецьких реалій в англійській 

мові у поєднанні з дескриптивними й предикативними одиницями; 

 виявлено універсальні критерії актуалізації опису аудіальних і 

зображальних видів мистецтва; 

 охарактеризовано типи комунікантів та етапи інтродукції творів 

мистецтва в мистецькій комунікативній ситуації. 
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Наукову новизну одержаних результатів дослідження можна 

узагальнити в таких положеннях, що виносяться на захист: 

1. Феномен мистецтва як елемент культури в системі гуманітарного 

знання є засобом міжособистісної й міжкультурної комунікації, яка, 

реалізуючись за рахунок творчого відображення та відтворення дійсності в 

художніх образах, актуалізується за допомогою діяльності, спрямованої на 

створення естетично-виражальних форм. У лінгвістичній науці вивчення 

феномену мистецтва валоризується на рівні дослідження когнітивних, 

семіотичних та комунікативно-дискурсивних аспектів його актуалізації в 

мові.  

2. Мистецькі реалії інкорпоруються в художній текст на основі 

синтезу гетерогенних знакових систем мови та мистецтва, актуалізуючи 

поняття інтермедіальності й екфрасису. Інтермедіальність розглядається як 

інтертекстуальна взаємодія різних видів мистецтв на основі переходу одного 

семіотичного коду в інший. Екфрасис, забезпечуючи екстеріоризацію 

феномену мистецтва в художніх текстах, тлумачиться як художній засіб 

опису твору мистецтва в тексті, структурно-семантична одиниця тексту й 

один із способів його організації, а також як засіб відтворення одного 

мистецтва засобами іншого. 

3. Актуалізація феномену мистецтва в англомовних художніх текстах 

досягається за рахунок уживання лексико-семантичних стилістичних 

екстеріоризаторів мистецьких реалій. Лексико-семантичні засоби 

верифікуються на рівні номінації, дескрипції й предикації, забезпечуючи 

експліцитну й імпліцитну вербалізацію мистецьких реалій. Стилістичні 

засоби об’єктивуються в ролі об’єкта та суб’єкта актуалізації феномену 

мистецтва, використовуючись як для опису мистецьких реалій, так і для 

опису немистецьких явищ за рахунок референції до понять із лексико-

семантичної групи мистецтва.  

4. Твір мистецтва як повідомлення в мистецькій комунікативній 

ситуації має потенціал виконувати різні ролі та функції, що об’єктивують 
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його як повноцінний елемент спілкування. Залежно від авторської інтенції 

твори мистецтва вводяться в художній текст у різних формах, їх описи 

підлягають фрагментації за етапами інтродукції, що містять дескрипції як 

передінтродуктивних, так і постінтродуктивних подій у мистецькій 

комунікативній ситуації. Процес декодування творів мистецтва в 

англомовних художніх текстах передбачає апелювання до фонових знань 

реципієнта для адекватного сприйняття й інтерпретації авторських ідей та 

інтенцій. 

5. Статусно-рольові характеристики учасників і умови спілкування є 

інтегральними компонентами комунікативної ситуації в мистецькому 

дискурсі й реалізуються через призму особливостей перцепції творів 

мистецтва. Роль адресанта як відправника повідомлення, вираженого твором 

мистецтва, виконує митець (автор або репрезентатор). Відповідно роль 

адресата в мистецькій комунікативній ситуації належить реципієнтові твору 

мистецтва. Типологія комунікантів детермінується умовами спілкування, що 

визначаються часопросторовими характеристиками мистецької 

комунікативної ситуації та каналами передавання повідомлення, які 

актуалізуються за гомо- та гетерогенними векторами сенсоризації 

мистецьких реалій.  

Теоретичне значення дослідження визначається сприянням 

поглибленню й розширенню наукових надбань сучасної лінгвістики з 

релевантних питань. Результати та висновки дисертаційної роботи є внеском 

у комунікативну й дискурсивну лінгвістику (окреслення основних рис та 

визначення елементів комунікації й дискурсу), лінгвокультурологію 

(визначення місця мистецтва як елемента культури в системі гуманітарного 

знання), лексикологію (аналіз основних засобів номінації, дескрипції та 

предикації мистецьких реалій в англійській мові), стилістику (дослідження 

об’єктних і суб’єктних особливостей актуалізації стилістично маркованих 

номінацій мистецьких реалій).  
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Практичне значення здобутих результатів дослідження полягає в 

можливості їх використання в навчальній роботі (у процесі викладання 

нормативних курсів із загального мовознавства, лексикології й стилістики 

англійської мови; для розроблення та впровадження спецкурсів із 

дискурсології, комунікативної лінгвістики й лінгвокультурології), у 

навчально-методичній роботі (для укладання навчальних і навчально-

методичних посібників із зазначених дисциплін). Практичні здобутки 

дослідження можуть мати прикладне значення в культурології та 

мистецтвознавстві. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й висновки 

дисертаційного дослідження пройшли апробацію на міжнародних наукових і 

науково-практичних конференціях: «Новые парадигмы и новые решения в 

когнитивной лингвистике» (Кемерово, 2013), «Мова – література – 

мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс (Київ, 2014), «Іноземна 

філологія у XXI ст.» (Запоріжжя, 2014, 2016), «Филология, социология и 

культурология. Обсуждения современной науки» (Люблін, 2015), «Сучасні 

філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика» (Київ–Буча, 2016); 

на Українсько-російській школі-конференції молодих учених «Сучасні 

дослідження мови та літератури» (Донецьк, 2014) та Міжнародному науково-

практичному семінарі «Актуальні проблеми романо-германської філології» 

(Луцьк, 2015), а також на щорічних звітних конференціях професорсько-

викладацького складу Сумського державного університету (2010–2016).  

Публікації. Результати дисертаційної праці висвітлено в 13 

публікаціях, з яких 6 статей – у фахових виданнях України, 3 – в зарубіжних 

виданнях. Загальний обсяг публікацій становить 5,03 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками до них, загальних висновків, списку використаних 

джерел (287 позицій) і додатка. Загальний обсяг роботи становить 264 

сторінки, обсяг основного тексту – 236 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЛІНГВІСТИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ФЕНОМЕНУ МИСТЕЦТВА 

 

1.1. Загальні положення дослідження феномену мистецтва в мові 

 

1.1.1. Мистецтво як елемент культури в системі гуманітарного 

знання 

 

Гуманітарне знання як засіб пошуку ідеалів і цілей людства детермінує 

домінантну роль духовного начала й інтелекту в сучасному суспільстві. Воно 

втілює моральні й світоглядні орієнтири, сприяючи вдосконаленню 

навколишньої дійсності. Екстенсивні параметри гуманітарного знання 

становлять широкий спектр феноменів, об’єктивуючись поняттям «світ 

людини», яке містить у собі інтенції, цінності, інтерсуб’єктивні й 

комунікативні відносини, що детермінуються різними рівнями свідомості й 

актуалізують цілісний континуум реальності, становлячи надбання й 

внутрішнє багатство індивіда. Протиставляючись природному, гуманітарне 

знання апелює не до емпірично-фактуальних даних, а до простору людських 

цінностей та смислів, що виникають під час засвоєння культури [12; 50]. 

Будучи невід’ємним компонентом гуманітарного знання, культура 

визначається як сукупність матеріальних та духовних цінностей, створених 

людством упродовж його існування, її сутність полягає в акумуляції 

історично набутого набору правил усередині соціуму для його збереження та 

гармонізації. Як об’єкт вивчення цілого комплексу гуманітарних наук 

(насамперед культурології, етнографії, культурної антропології, соціології, 

психології, історії), культура об’єднує в собі науку й освіту, мистецтво, 

мораль та світогляд [118, с. 408; 126]. Вона, базуючись на системі установок, 

цінностей, норм, взірців та ідеалів, є спадковою пам’яттю колективу, яка 

існує в діалозі з іншими культурами [82, c. 17]. 
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Традиційний триаспектний поділ культури визначається її 

матеріальним, соціальним та духовним векторами. Mатеріальна культура 

містить у собі взаємодію людини із середовищем її існування, задоволення 

фізіологічних потреб, реалізуючи технологічний аспект життя. Під 

соціальною культурою розуміють відносини, якими люди пов’язані між 

собою, із системою соціальних статусів і суспільними інституціями. Духовна 

культура означає суб’єктивні аспекти життя людини: світогляд, ідеї, 

установки, цінності й зорієнтовані на них форми поведінки та творчої 

діяльності [83]. Межа між цими видами культури досить умовна, адже 

предмети духовної культури мають потенціал матеріалізуватися, а 

матеріальна культура несе в собі думку, досягнення людського духу [106; 

203, c. 261]. 

Маслова В. А., говорячи про три форми буття (природа – суспільство – 

людина), визначає культуру як світ людської діяльності, тобто світ 

артефактів (з лат. arte – штучний і factus – зроблений), перевтілення 

людиною природи за законами суспільства. При цьому дослідниця робить 

уточнення, що у визначенні культури не менш важливим фактом є те, що 

вона є світом смислів, які людина вкладає в продукти своєї діяльності й у 

саму діяльність. Із цього можна зробити висновок, що створення нових 

смислів є смислом діяльності в духовній культурі (у мистецтві, релігії, науці) 

[82, с. 18]. 

Однією з найзначніших сфер духовної культури є культура художня, 

яка є частиною естетичної культури. У синонімічному значенні до поняття 

художньої культури вживається термін «мистецтво», який розуміється як 

художня творчість людини, художньо-образна форма відтворення дійсності, 

специфічне упредметнення естетичного світу людини [204, c. 80]. 

Мистецтво – це широке поняття з багатьма значеннями й 

визначеннями, що зводяться до розуміння цього феномену як творчого 

відображення та відтворення дійсності в художніх образах, які 

актуалізуються за допомогою діяльності, спрямованої на створення 
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естетично-виражальних форм. Будучи феноменом культури, воно несе в собі 

смислове, інформаційне навантаження, потенціал інтерпретації матеріальної 

сутності знаків за допомогою адекватних конструкцій [170; 172, c. 71]. 

Визначення мистецтва позначене плюралізмом підходів, який 

детермінується поліаспектною природою буття мистецтва в різних культурах 

у різні часи. У найбільш загальному значенні мистецтво репрезентується 

дуально як 1) майстерність, уміння виконувати певну роботу та 2) творча 

діяльність, спрямована на створення художніх творів через естетично 

виражальні форми. Комбінація цих двох значень дає інтегровану дефініцію 

мистецтва як художньої діяльності, що ґрунтується на майстерності й умінні.  

В античності фундаментальними поняттями мистецтва були Poesis (акт 

творчої дії, що базується на натхненні), Mimesis (наслідування природи), 

Techne (ремесло, наука, спритність, завершеність). Таким чином, греки 

розуміли мистецтво як наслідок певного особливого емоційно-

психологічного стану майстра, що знаходить вираження в довершеності. При 

цьому вони вважали, що нічого нового людина вигадати не може, тому 

мистецтво є лише відображенням природи, її копією в особливій формі. Ідея 

ж виражається через втілення в матеріалі шляхом докладання фізичних 

зусиль.  

Пізніше мистецтво стали розглядати як творчу діяльність, спрямовану 

на відображення навколишнього світу за законами краси. Мистецтву 

протиставлялась інша форма творчої діяльності – наука, яка базувалася на 

законах логіки й розуму. Проте тут постає питання визначення краси, адже у 

різні часи краса сприймалася по-різному. Наприклад, те, що вважалося 

красивим у XVII столітті, сьогодні видається нам неестетичним. Також 

спірним із цієї точки зору є звернення митців до відтворення у своїх творах 

потворного. Тому від ідеї мистецтва як вираження краси дослідники 

поступово відходять. 

Залишається також відкритим питання авторської референтності 

мистецтва. Думка про те, що воно є вираженням індивідуально-особистісної 
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свідомості митця, спростовується творчістю цілих епох, коли діяльність 

митців підпорядковувалась ідеям суспільного світосприйняття за 

загальноприйнятими канонами. Особистість митця залишалася поза твором 

мистецтва, часто навіть не зазначалось авторство. 

Попри численні спроби підпорядкувати мистецтво різним сферам 

суспільного життя (моралі, літературі, соціології, політиці та ін.) воно 

відстояло своє право на самостійність, адже сама природа мистецтва не 

дозволяє використовувати його мову для вираження вже готових 

філософських, релігійних або політичних ідей. Проте ці ідеї у будь-якому 

разі відображаються у сфері мистецтва, інтерпретуються, емоційно 

забарвлюються залежно від авторського світосприйняття. 

Ільїн В. В., інкорпоруючи поняття мистецтва в систему гуманітарного 

знання, зазначає, що будь-яка картина, скульптура, звук, жест самі собою ще 

не є гуманітарними об’єктами. Вони стають гуманітарними, коли 

відтворюють, пробуджують у нас людські можливості, яких не існувало до 

контакту з ними [50]. 

Філософський аналіз сутності людини й естетичної сутності мистецтва 

як двох найскладніших сфер людського духу приводить до висновку, що 

мистецтво моделює, ілюзорно відтворює цілісне людське буття, а культура 

реалізує це буття. Усе, що є в людині як людині, постає у вигляді культури, і 

вона виявляється такою ж різносторонньо багатою й суперечливо 

доповнювальною як сама людина – творець культури і її головне творіння 

[75, c. 26]. Мистецтво як універсальна форма світосприйняття, притаманна 

лише людині, є унікальним способом вираження саме людського буття [82, 

с. 115].  

Лотман Ю. М., протиставляючи науку й мистецтво як два ока людської 

культури, говорить, що мистецтво – це форма мислення, без якої неможливе 

існування людської свідомості [75, c. 33]. 

Аналізуючи природу мистецтва, Р. Дж. Коллінгвуд в основу 

породження художнього досвіду покладає діяльність свідомості, 
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наголошуючи на тому, що мистецтво є результатом синтезу психічної та 

інтелектуальної природи людини. Первинні емоції психічного рівня 

трансформуються в ідеалізовані, естетичні емоції. Під впливом свідомості 

актуалізується психофізична діяльність, що ґрунтується на уявленні, яка і є 

мистецтвом [64, с. 249].  

Отже, загальним критерієм, який визначає специфіку мистецтва як 

форми культури, є те, що будь-яка ідея незалежно від змісту виражається 

через художній образ шляхом вживання художніх засобів [51]. Саме за 

рахунок цього мистецтво визначається як специфічна діяльність, відмінна від 

інших форм культурної діяльності в системі гуманітарного знання. 

 

1.1.2. Адгерентність функціонування мови та різних видів 

мистецтва 

 

Питанням адгерентності мови та мистецтва як двох форм людської 

свідомості завжди приділялась увага вчених з різних сфер гуманітарного 

знання. Лінгвісти, культурологи, соціологи, психологи намагаються знайти 

спільні та відмінні риси мови та різних видів мистецтва, спираючись на їх 

форми вираження та функціональність. У їх працях мова розглядається не 

лише як засіб комунікації, а й як еталон динамічних процесів розвитку 

людства, у яких мистецтво відіграє вагому роль.  

Лотман Ю. М. називає мистецтво вторинною моделювальною 

системою, яка конструюється за прикладом первинної природної мови, яка є 

«не лише однією з найбільш ранніх, а й найбільш потужною системою 

комунікацій в людському колективі». Учений вважає мову універсалією, 

еталоном для створення вторинних знакових систем, адже людська 

свідомість є мовною. Проте ці системи не відтворюють усі аспекти 

природних мов, а лише беруть за основу їх синтагматичні та парадигматичні 

зв’язки. При цьому семантична складова залишається притаманною повною 
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мірою лише природним мовам. Отже, мистецтво позиціонується як певна 

вторинна мова, а твір мистецтва – як текст цією мовою [75, с. 22].  

Потебня О. О. з метою знайти спільні риси мови та мистецтва 

ототожнює слово й твір мистецтва. Говорячи про форми слова, учений 

виділяє зовнішню форму, тобто звук, зміст, який об’єктивується за 

допомогою звуку, і внутрішню форму, тобто спосіб, яким виражається зміст. 

Тут же проводиться паралель із творами мистецтва й подається приклад: 

мармурова статуя (зовнішня форма) жінки з мечем і терезами (внутрішня 

форма), яка уособлює правосуддя (зміст). При цьому вчений ототожнює 

поняття змісту й ідеї під час аналізу художніх творів, адже якість і 

відношення фігур, зображених на картині, події й герої, описані в романі, 

корелюють не зі змістом, а з образом, вираженням змісту. Змістом же 

картини або роману О. О. Потебня вважає низку думок, викликаних образами 

у реципієнта [107, с. 130].  

Порівнюючи мистецтво з мовою митця, вчений стверджує, що за 

допомогою слова та твору мистецтва не можна передати реципієнтові свою 

думку, а можна лише пробудити в ньому його власну. Тому зміст 

розвивається уже в свідомості реципієнта, актуалізуючи невичерпну 

кількість можливих інтерпретацій авторського задуму.  

На думку Є. А. Єліної, в основу адгерентності мови та мистецтва 

покладена тенденція до інтеграції наук, зокрема лінгвістики та 

мистецтвознавства, яка базується на виявленні спільних рис досліджуваних 

систем: 1) детермінація об’єкта і його елементів; 2) знаковість; 3) мовність, 

тобто наявність рис природної мови як певної знакової системи. 

Функціонування системи знаків уможливлює наближення природної мови й 

мови мистецтва [38]. 

Мова й мистецтво як форми людської свідомості й елементи культури 

мають низку гомогенних аспектів, що детермінуються спорідненою 

функціональністю. Спільним знаменником в аналізі адгерентності 

функціональних аспектів мови та мистецтва є функції культури: пізнавальна, 
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інформативна, комунікативна, регулятивна, аксіологічна, світоглядна, 

виховна [46; 131, с. 274; 175, c. 1911]. 

Такі ж функції знаходимо і в описах функцій як мови, так і мистецтва. 

Однак ототожнювати ці функції в порівнюваних системах було б 

недоречним. Ми можемо говорити лише про певну їх спорідненість, 

одновекторну спрямованість цілей та завдань, що реалізуються за рахунок 

цих функцій. Їх диферентність проявляється в різниці засобів реалізації. До 

основних функцій мови належать гносеологічна (пізнавальна), 

комунікативна, естетична, ідентифікаційна, експресивна, номінативна, 

фатична, мислетворча. Мистецтво представлене такими функціями: 

гносеологічна (пізнавальна), комунікативна, аксіологічна, виховна, 

естетична, сугестивна, гедоністична. Також виділяють ідеологічну, 

релаксаційну, фасцинуючу (захоплювальну) функції мистецтва [156]. 

Розглянемо основні аспекти функціонування мови та мистецтва, а 

також визначимо шкалу домінантності функцій для порівнюваних систем.  

Когнітивна (пізнавальна, гносеологічна) функція мови та мистецтва 

фіксує досягнення людства в кожну суспільно-історичну епоху. У мові 

когнітивна функція реалізується як своєрідний засіб пізнання навколишнього 

світу, який забезпечує не лише сприйняття й нагромадження досвіду 

суспільства, а й безпосередньо є елементом мислення, формування та 

існування думки. У мистецтві світ пізнається через систему художніх образів 

за допомогою використання специфічних засобів і прийомів. Гносеологічна 

функція мистецтва характеризується суб’єктивним характером відображення, 

метафоричним ставленням до дійсності, активним використанням емоційно-

чуттєвого начала, що сприяє створенню художньої картини світу [178, с. 147]. 

Комунікативна функція полягає в передаванні інформації засобами 

певного коду. Мова як найважливіший засіб спілкування людей і 

забезпечення інформаційних процесів у сучасному суспільстві позначена 

найвищим ступенем комунікативної виразності. У той же час, якщо мова 

залежна від слова, то більшість видів мистецтва вільні від мовного бар’єру, 
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що дозволяє мистецтву бути інтернаціональним позамовним засобом 

комунікації.  

Виховна функція проявляється в адаптації людини до природного та 

соціального середовища й реалізується як один із факторів саморозвитку 

людства. Мова є потужним засобом впливу, невід’ємним елементом будь-

якого виховання. У мистецтві виховна функція актуалізується на рівні 

активізації емоційно-чуттєвого начала та емоційного впливу на людину, що, 

у свою чергу, породжує мисленнєві процеси. Мистецтво, на відміну від 

більшості інших форм суспільної свідомості, які дискретно впливають на 

людину (наприклад, мораль формує етичні норми, політика – політичні 

погляди), наділене потенціалом комплексного впливу на людину, воно є 

засобом формування цілісної особистості [200, с. 53]. 

Естетична функція є головною функцією мистецтва, саме вона 

реалізує сутність художньої творчості. Мистецтво є засобом формування 

художніх смаків, здібностей і потреб людини, воно пробуджує творчий дух 

особистості, бажання змінювати світ за законами краси й гармонії. Естетична 

функція мови як першоджерела культури, знаряддя і водночас матеріалу 

створення культурних цінностей реалізується у всіх сферах суспільного 

життя і є основним засобом естетичного виховання.  

Експресивна функція забезпечує вираження внутрішнього світу 

людини. Унікальний світ індивіда фокусується у його свідомості, у надрах 

інтелекту, у гамі емоцій, почуттів, мрій, волі. Цей прихований світ 

розкривається для інших за допомогою мови або мистецтва. 

Аксіологічна функція є індикатором формування ціннісних орієнтирів, 

моральних установок і культурних особистісних смаків. Вона, виражаючи 

якісний стан культури, реалізується в мові та мистецтві як засіб 

відображення ідеалів, що базуються на цінностях суспільства й передаються 

наступним поколінням.  

Світоглядна функція полягає в синтезі пізнавальних, емоційно-

чуттєвих, оцінних, вольових чинників духовного світу людства. Формування 
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світогляду детермінується як на рівні мовної свідомості, так і шляхом 

інкорпорації мистецтва в усі сфери суспільного життя.  

Інформативна функція виконує трансляцію соціального досвіду за 

двома векторами: вертикально (від попередніх поколінь до нових) і 

горизонтально (обмін духовними цінностями між народами). Передавання 

інформації у мові та мистецтві відбувається за допомогою відповідних кодів і 

процесів, від формування повідомлення до його перцепції шляхом 

декодування. 

Регулятивна функція представлена певними нормами, які є запорукою 

успішної адаптації в суспільстві. Ці норми виражаються у формі звичаїв, 

традицій, обрядів, ритуалів і є засобами пристосування цінностей до вимог 

життя в певному історичному вимірі. У мові такі норми реалізуються 

вербально, а у мистецтві – на рівні чуттєво-образних асоціацій, які 

спонукають до певних думок та дій.  

Ідентифікаційна функція виявляється в часовому й просторовому 

вимірах. Людська свідомість ідентифікується за національно-естетичними, 

соціальними, культурними, духовними, віковими та іншими параметрами, які 

реалізуються як у мові, так і в мистецтві. Мова є засобом спілкування, 

ідентифікації, ототожнення в межах певної спільноти. У мистецтві 

ідентифікаційна функція спрацьовує на рівні віднесення себе індивідом до 

певної культурної групи, яка спеціалізується на виконанні або просто надає 

перевагу певному жанру в мистецтві (наприклад, у музиці такими жанрами є 

рок, класична музика, у живописі – кубізм, сюрреалізм). 

Фатична функція мови актуалізує обмін неінформативними з погляду 

реальної комунікації повідомленнями, які забезпечують дотримання 

етикетних норм. До таких повідомлень належать зачин розмов, стримані 

відповіді, стереотипні запитання про життя, сім’ю, справи, здоров’я та ін. 

Характер цих запитань умовний, вони вживаються для встановлення 

контакту та підтримання розмови. У мистецтві фатична функція реалізується 

на рівні вживання конвенціональних творів мистецтва для дотримання 
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етикетних норм і традицій (наприклад, виконання гімну перед початком 

офіційного заходу, розміщення зображень у відповідних установах та ін.) [54, 

с. 11]. 

Шкала домінантності функцій мови та мистецтва різна. Так, 

комунікативний потенціал мови є значно більшим, ніж мистецтва. У свою 

чергу, мистецтво наділене більшою силою естетичного й емотивного впливу.  

Існують і функції, притаманні лише одній із аналізованих систем. Так, 

номінативною й мислетворчою функціями наділена лише мова. У свою 

чергу, гедоністична й сугестивна функції характерні для мистецтва. Проте, 

якщо вважати мову мистецтвом як результатом творчої діяльності людства, а 

мистецтво умовно брати за мову, виражену відповідними знаками, то їх 

функціонування переплітається на образному рівні. 

Номінативна функція мови реалізується завдяки потенціалу людської 

свідомості вербалізувати навколишню дійсність. Усе пізнане людиною має 

назву і лише так існує у свідомості за рахунок омовлення світу. Мовні 

одиниці слугують назвами предметів, процесів, якостей, понять ознак тощо.  

Мислетворча функція мови реалізується на рівні створення, 

формування думки за допомогою мовних норм, адже як конкретне (образно-

чуттєве), так і абстрактне (поняттєве) мислення передбачає оперування 

мовним матеріалом.  

Гедоністична функція мистецтва проявляється в насолоді знаками 

краси, які створює мистецтво. Художній твір породжує насолоду на рівні: 

1) свободи митця, адже мистецтво не обмежується жодними критеріями; 

2) розкриття естетичної цінності співвіднесення художнього твору з 

навколишньою дійсністю; 3) художнього твору як гармонійного поєднання 

форми й змісту; 4) співучасті реципієнта з творчою діяльністю митця. 

Сугестивна функція мистецтва означає навіювання певного роду 

думок, почуттів, що впливають на психіку людини. Твори мистецтва, будучи 

позамовним засобом комунікації, мають потенціал впливу на підсвідомість.  
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Мистецтво як спосіб емоційно-образного відтворення дійсності у 

художніх образах характеризується поліаспектністю та полівекторністю 

підходів до питання його таксономії.  

Перші спроби класифікації, які зосереджувалися на дослідженні 

специфіки окремих видів мистецтва, були здійснені Платоном та 

Аристотелем. Кант І. вперше дав цілісну класифікацію теоретичних аспектів 

мистецтва. Гегель у праці «Система окремих мистецтв» розглянув систему 

взаємозв’язку конкретних видів мистецтва, в основу якої поклав кореляцію 

ідеї та форми, класифікувавши види мистецтва від скульптури до поезії. У 

XX ст. Фехнер систематизував види мистецтва із психологічної точки зору, 

спираючись на практичну корисність виду мистецтва, завдяки чому стало 

можливим залучення до мистецтва таких видів естетичної діяльності, які, 

крім естетичних, виконують інші, практичні функції (кулінарія, парфумерія 

тощо) [39, с. 24]. 

На сьогодні гетерогенна природа мистецтва детермінується 

різноманіттям його видів. Існують різні критерії його типології: за 

кількістю використаних засобів (прості (живопис, скульптура, поезія, 

музика); складні, або синтетичні (балет, театр, кіно)); за співвідношенням 

твору мистецтва й реальності (образотворчі, що зображують дійсність, 

копіюючи її (реалістичний живопис, скульптура, фотографія); виразні, де 

фантазія й уява митця творять нову дійсність (орнамент, музика)); за 

відношенням до простору й часу (просторові (образотворче мистецтво, 

скульптура, архітектура); часові (література, музика); просторово-часові 

(театр, кіно)); за часом виникнення (традиційні (поезія, танець, музика); 

новітні (фотографія, кіно, телебачення, відео), зазвичай використовують 

для побудови образу досить складні технічні засоби); за рівнем 

застосування в побуті (прикладні (декоративно-вжиткове мистецтво); 

витончені (музика, танець)) (табл. 1.1) [156].  
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Таблиця 1.1. 

Типологія видів мистецтва 

 

Ураховуючи суміжність мови та мистецтва на рівні знакових систем, 

зупинимося більш детально на класифікації видів мистецтв за формою 

чуттєвого (сенсорного) сприйняття.  

Сприйняття – пізнавальний психічний процес, що полягає у 

відображенні людиною предметів і явищ, сукупності всіх їх якостей за 

безпосередньої дії на органи чуття. У ході цього процесу інформація про 

окремі властивості об’єкта сполучається в сенсорний образ та 

інтерпретується як інформація, породжена об’єктами або подіями 

навколишнього середовища. Відповідно до провідного аналізатора, який бере 

участь у творенні перцептивного образу (за модальністю сприйняття), 

• прості (живопис, скульптура, поезія, музика);  

• складні, або синтетичні (балет, театр, кіно)  
за кількістю використаних 

засобів 

• образотворчі, що зображують дійсність, 
копіюючи її (реалістичний живопис, 
скульптура, фотографія); 

• виразні, де фантазія й уява митця творять нову 
дійсність (орнамент, музика) 

за співвідношенням твору 
мистецтва й реальності 

• просторові (образотворче мистецтво, 
скульптура, архітектура);  

• часові (література, музика); 

• просторово-часові (театр, кіно) 

за відношенням до простору  

й часу  

• традиційні (поезія, танець, музика); 

• новітні (фотографія, кіно, телебачення, відео), 
зазвичай використовують для побудови образу 
досить складні технічні засоби)  

за часом виникнення  

• прикладні (декоративно-вжиткове мистецтво); 

• витончені (музика, танець)  
за рівнем застосування в 

побуті 
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існують зорове, слухове, тактильне, смакове й нюхове (ольфакторне) сприйняття 

(рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Види сенсорного сприйняття 

Традиційно в класифікації мистецтв за цим критерієм репрезентуються 

лише перші два види сприйняття – відповідно мистецтво поділяється на 

слухове (музика, радіо), зорове (архітектура, скульптура, живопис, графіка, 

художня фотографія) та зорово-слухове (театр, кіно, відеографія) (рис. 1.2).  

 

Рис. 1.2. Види мистецтва за типом сприйняття 
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Дедалі більшої популярності набувають форми мистецтва, які за основу 

мають інші види сприйняття, наприклад, мистецтво кулінарії (смакове 

сприйняття), мистецтво створення парфумів (нюхове (ольфакторне) 

сприйняття) та ін. Досліджуючи мистецтво, Н. Є. Малова, говорить: 

«Внутрішній потенціал цього концепту дозволяє не лише перетворити тексти 

в лабіринти «картинної галереї» і «бібліотеку із зібранням світової художньої 

літератури», охарактеризувати героїв, висловити їх почуття й емоції, 

зазначити епоху й описати життєвий устрій, а й розкрити філософію 

письменника, авторський світогляд і світосприйняття» [79, с. 3]. 

Тенденції розвитку мистецтв мають дуальний характер. З одного боку, 

посилюються диференціація різних видів мистецтв і детермінація їх 

індивідуальної специфіки. З іншого боку, посилюється взаємодія синтезу 

самостійних своєрідних мистецтв. При цьому спостерігається збільшення 

різноманітності їх художнього синтезу [76, c. 207].  

Виділяють такі типи синтезу різних видів мистецтв: синкретизм 

(нерозмежована, органічна єдність різних мистецтв, яка була характерна для 

стародавнього мистецтва і містила не лише зародки різних видів художньої 

діяльності, а й основи наукової, філософської, релігійної й моральної 

свідомості), підпорядкування (домінування одного виду мистецтва над 

сполученим з ним іншим видом. Наприклад, архітектура домінує в синтезі з 

монументальною скульптурою, живописом, мозаїкою), колажна взаємодія 

(комбінація окремих елементів різних мистецтв), симбіоз (рівноправна 

взаємодія мистецтв, унаслідок чого вони зливаються у щось нове. Так, поява 

опери стала наслідком симбіозу драми й музики), зняття (реалізація одного 

виду мистецтва в ролі основи для іншого, залишаючись поза межами 

художнього результату основного виду мистецтва й актуалізуючись лише у 

«знятій» формі. Наприклад, поєднання літератури й хореографії в балеті. 

Літературна основа балету (лібретто, сюжетна канва) в самій балетній виставі 

відсутня), концентрація (абсорбція одним мистецтвом у себе інших, 

залишаючись самими собою й зберігаючи свою художню природу. 
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Наприклад, фотографія поглинає досвід живопису й графіки, не 

розчиняючись у них; кіно – досвід і художні засоби живопису, графіки, 

театру, літератури та ін.), ретрансляційне сполучення (один вид мистецтва 

стає засобом передавання іншого. Наприклад, телебачення, кіно й фотографія 

мають потенціал транслювати художні результати театру, естради, балету та 

інших видів мистецтва) [14]. 

Розглянемо адгерентність мови з найпоширенішими видами мистецтва 

– музики й живопису. Їх різна знакова природа дасть змогу виявити основні 

аспекти взаємозв’язку мови та мистецтва. 

Спільні та відмінні риси репрезентації мовної та музичної систем як 

різновидів культури реалізуються на всіх рівнях функціонування 

порівнюваних систем. Музика як вид мистецтва відображає дійсність в 

емоційних переживаннях, виражаючи їх особливими звуками, в основі яких – 

узагальнені інтонації людської мови [97, c. 35]. Музика й мова як різновиди 

культури мають спільні та відмінні риси [152, с. 168]. 

З-поміж видів мистецтва музика є найближчою до мовлення. В 

античності їх (музику та мовлення) відносили до групи музичних мистецтв, 

які протиставлялися зображальним (живопис, скульптура, архітектура) [7]. У 

науковій літературі трапляються досить полярні думки щодо кореляції мови 

та музики. «Цілком можна замінити поняття: мовознавство, мова та її 

структура – поняттями: музикознавство, музика та її форми» [5, с. 38]. «Якби 

потрібно було здійснити порівняння між музикою й мовою, то в будь-якому 

разі потрібно б порівнювати мову з музичним твором: кожен твір вимагає для 

себе автономії мови. Але при цьому переклад із мови музики на людську 

мову неможливий, адже у них немає спільного знаменника, який би ніс 

значення: кожен музичний твір має унікальне значення» [132]. 

Найочевиднішою адгерентною рисою мови та музики є те, що вони 

мають звукову й писемну представленість. У мові – літери, слова, в музиці – 

звуки, акорди. На письмі вони передаються певною системою запису: в мові 

– букви, в музиці – ноти (рис 1.3). 

file:///C:/Users/UserVV/Desktop/Ю.%20Б.%20Борев%20Эстетика%20http:/etika-estetika.ru/books/item/f00/s00/z0000004/st115.shtml


36 
 

 
 

 

 

Рис. 1.3. Писемна репрезентація мовних і музичних елементарних 

структурних одиниць в англійській мові 

В англійській мові на позначення нот вживаються літери англійського 

алфавіту, в українській – окремі метазнаки, які мають витоки з латинського 

католицького гімну Св. Іоану з перших складів першого куплету: Ut queant 

laxis / resonare fibris, / Mira gestorum / famuli tuorum, / Solve polluti / labii 

reatum, / Sancte Iohannes. Шестичленна нотна нотація була замінена на 

семичленну. При цьому немилозвучне “ут” замінили на “до”, від лексеми 

dominus “бог” [189]. 

Паузація в мові та музиці представлена перериваннями в акустичній 

діяльності. На письмі ці перерви передаються в мові – розділовими знаками, 

в музиці – паузами. В англійській мові на позначення музичної паузи 

вживається метазнак “rest”. На рис. 1.4 подана класифікація вираження пауз 

у мові й музиці. У музиці існують різні за тривалістю паузи. Найдовше 

триває пауза «бревіс» – 4 такти. Як правило, цій паузі притаманний 

комунікативний характер і вона має на меті привертання уваги та емоційний 

вплив на реципієнта.  
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Рис. 1.4. Писемна репрезентація мовних і музичних знаків на 

позначення перерв у звучанні 

Як у музиці, так і в мові, спочатку розвинувся акустичний механізм, а 

потім – розроблена система запису. Проте музика, яка лише написана, не є 

музикою, а от мова в писемному вигляді існує. У цій асиметрії й полягає 

основна відмінність, а саме – у музиці більше уваги приділяється 

формальним засобам, ніж у мові. У той час як у мові цілком можливо 

розділяти форму знака з його значенням, у музиці форма завжди обумовлює 

значення. Отже, форма та значення в музиці утворюють не дві різні 

структурні області, а дві сфери інтерпретації однієї й тієї самої структури, 

вони структурно аналогічні [ 97; 93, с. 74].  
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В обох системах є інструментарій для формування основних одиниць 

на різних рівнях, правила зв’язку та трансформації, за допомогою яких 

утворюються складні єдності. Основна відмінність полягає у функціонуванні 

часової та сегментарної структур. Часові засоби мови реалізуються за 

рахунок ритмічної структури, яка залежить від інших рівнів структури; у 

музиці вони мають самостійну роль і навіть можуть впливати на інші рівні. 

На сегментарному рівні спостерігається більше спільних рис. Як і в усіх 

акустичних явищах, сегменти в мові та музиці визначаються висотою, 

гучністю, тривалістю й тембром [132; 124, с. 120]. 

У мові побудова одиниць із сегментів складається з декількох етапів: 

сегменти утворюють склади, з яких потім з’являються слова, що, у свою 

чергу, об’єднуються в речення. У музиці подібної схеми рівнів не існує. 

Важливим є той факт, що в музиці немає аналога слову в мові й, отже, немає 

засобів для їх зв’язку. З іншого боку, вважається, що в системі як мовних 

знаків, так і музичних, немає стійкого запасу знаків, але оскільки в мові є 

система знакових зв’язків, то випливає, що поняття синтаксису в музиці 

значно відрізняється від синтаксису в мові [5, с. 43]. 

Слова є основними структурними одиницями, які мають семантичну 

пам’ять, що є сукупністю концептуальних уявлень. Слова номінують об’єкти, 

артефакти, властивості, стан речей та дії. Вони об’єднуються в речення, які й 

формулюють певні факти про реальну дійсність. Речення – це абстрактне 

відображення ситуацій на основі когнітивної обробки інформації. 

Музика не кодує концептуальної структури, вона не є знаковою 

системою для пізнавального значення. Музика створює єдність емоційного, 

афективного та мотиваційного станів/процесів, подібно до логічної форми 

когнітивних структур і процесів. У цьому сенсі музика поєднує звукові 

моделі з емоційними структурами. Як мова диференціює й встановлює 

когнітивні структури спеціального кодування, так і музика уможливлює 

диференціацію емоційних структур. При цьому аналітично емоційні й 

когнітивні структури можуть бути розділеними й фактично утворювати 
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складні функціональні єдності [193]. Отже, вербальні висловлювання, 

зокрема речення, дають певні факти про стан речей, музичні – виражають 

емоційні моделі.  

Відмінність у поняттях синтаксису в порівнюваних системах полягає в 

тому, що у мові ми маємо обмежену кількість лексики та обмежений набір 

правил, за допомогою яких ми можемо сформулювати нескінченну кількість 

речень. Зокрема, граматичні правила окремих мов змінюються дуже 

повільно, оскільки вони конвенціоналізовані й мають основні комунікативні 

функції. У музиці, навпаки, можна вибірково визначати синтаксичні правила, 

якщо такі є. У музиці всі форми естетичного вираження постійно 

розширюють і модифікують комбінаторні правила. Подібна тенденція в мові 

ускладнювала б процес людського спілкування аж до його унеможливлення. 

Принципова відмінність між синтаксичними процесами в мові та музиці 

очевидна. Синтаксис мови має верхню та нижню межі. Верхньою межею є 

речення, нижньою – елементарні знаки, тобто лексичні одиниці, зокрема 

морфеми. Синтаксис музики, навпаки, відкритий зверху донизу: опанування 

музичним кодом дає можливість створювати не лише нові складні знаки з 

елементарних, а й віднаходити нові елементарні знаки [132].  

Отже, мова та музика мають гомогенну знакову природу, що 

проявляється в акустичному способі репрезентації. Їх відмінність полягає в 

способі семантизації за рахунок поєднання складних знаків. Головна спільна 

риса цих знакових систем виявляється в реалізації потужного потенціалу 

ментального та емотивного впливу на реципієнта.  

Спільні та відмінні риси мовної та живописної систем як різновидів 

культури є об’єктом дослідження таких наук, як лінгвістика, культурологія, 

психологія та ін. Ураховуючи різну знакову природу мови та живопису, 

говорити про їх адгерентність дещо складніше. Точки дотику знаходимо, 

зважаючи на їх функціональну спрямованість. Мова та живопис мають 

потенціал емотивного та естетичного впливу [138, с. 190].  
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У теорії мистецтвознавства йдеться, що кожен вид мистецтва має свою 

художню мову, яка створює художній образ. Так, у літературі головною 

складовою художньої мови є слово, у музиці – спеціально організовані звуки. 

Головною ж особливістю мови живопису є колір, за допомогою якого 

передаються об’єкти реальної або ірреальної дійсності. Також важливими в 

мові живопису є сполучуваність кольорів (колорит) та розміщення предметів 

і фігур на картині (композиція). 

Аналізуючи мову живопису, дослідники виділяють її елементарні 

компоненти (смуга, фігура, фон) та перелічують операції, які з ними можуть 

проводитися, наприклад, переривання, перетин, вигин та ін. [94, с. 179; 179, 

c. 346]. Ці елементи не є прямими засобами передавання інформації, проте 

вони здатні викликати у реципієнта певні асоціації й відповідним чином 

інтерпретуватися й вербалізуватися в процесі сприйняття. 

Єліна Є. А., беручи за основу відмінні риси будь-якої семіотичної 

системи (операторний спосіб, сфера дії, природа й кількість знаків, тип 

функціонування), виділені Е. Бенвеністом, накладає їх на систему 

зображального мистецтва. Таким чином, у живописі операторний спосіб 

реалізується на рівні зорового сприйняття, сфера дії актуалізується в 

культурі, мистецтвознавстві, природа й кількість знаків визначаються 

матеріальним вираженням кольору, лінії, форми, а тип функціонування 

репрезентується іконічністю, континуальністю, просторовістю [38, с. 103; 

171, c. 16]. 

Спільні риси мови та зображального мистецтва виявляються на рівні 

набору основних одиниць (словник) та правил їх сполучуваності (граматика). 

Матеріальний знак (субзнак, фігура) як основоположна структурна одиниця 

семіотичної системи пов’язаний з означуваним (предметом, денотатом). Цей 

зв’язок обумовлює семантичність, смислотвірність систем. Відмінність 

знаків у мові та живописі полягає в засобах їх репрезентації. Роль суб’єкта-

інтерпретатора виконують реципієнти (мовці, слухачі, глядачі), які 

забезпечують реалізацію функціонування творів мистецтва в процесі 
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спілкування [38, с. 104; 72, с. 11]. Запорукою синкретичної актуалізації 

об’єктів мовної та зображальної систем є їх взаємодія на синтаксичному рівні 

[157, с. 9].  

Отже, адгерентність функціонування мови та різних видів мистецтва 

актуалізується за рахунок об’єктивації знакової природи досліджуваних 

систем і диференціюється на рівні розрізненості засобів передавання 

інформації, які залежать від актуалізації провідного виду сприйняття.  

 

1.1.3. Форми інтертекстуальної актуалізації феномену мистецтва  

 

Мистецтво, будучи системою художньо-образних знаків, розглядається 

як текст. Інкорпоруючись у систему художнього твору, описи творів 

мистецтва актуалізують поняття інтертекстуальності, що розглядається як 

спектр міжтекстових відношень і постулює, що будь-який текст завжди є 

складником широкого культурного тексту. Суть інтертекстуальності полягає 

у відтворенні в літературному творі конкретних літературних явищ інших 

творів, більш ранніх, через цитування, алюзії, ремінісценції, пародіювання 

тощо [85, c. 94; 91, c. 161; 99].  

Спорідненим поняттям до інтертекстуальності є інтермедіальність, яка 

трактується як взаємодія мистецтв і передбачає організацію тексту із 

залученням різних семіотичних рядів. При цьому взаємодія відбувається не 

на семіотичному рівні, а на смисловому внаслідок переходу одного 

семіотичного коду в інший. Тобто інтермедіальне буття твору мистецтва в 

полотні художнього тексту реалізується не шляхом власне його інкорпорації, 

а за рахунок появи ланцюжка вербалізованих смислових асоціацій. У свою 

чергу, це змінює саму природу інкорпорованого твору мистецтва. Наприклад, 

якщо твори живопису прийнято вважати статичними, то в художньому тексті 

їх описи позначені динамікою літературного образу й сюжетною мінливістю 

[27, с. 33; 52; 136, с. 23; 167, c. 46; 195, c. 85]. 
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Множина підходів до визначення інтермедіальності зумовлює 

дослідження зазначеного феномену як у вузькому, так і широкому значенні. 

У вузькому значенні інтермедіальність розглядається як тип 

внутрішньотекстових зв’язків у художньому творі, що ґрунтується на 

взаємодії художніх кодів різних видів мистецтв. У ширшому значенні 

інтермедіальність актуалізується як створення цілісного поліхудожнього 

простору в системі культури. У найбільш загальному значенні 

інтермедіальність становить специфічну форму діалогу культур, що 

реалізується за рахунок взаємодії художніх референцій, виражених у 

художніх образах або стилістичних прийомах [136, с. 21; 92, с. 56; 120, с. 119; 

196, p. 484; 198, c. 396]. 

Аналіз теоретичного та емпіричного матеріалу дав змогу зробити 

висновок, що феномен мистецтва в художніх текстах має прямі та непрямі 

вектори інтермедіальної інкорпорації, за рахунок яких відбувається 

збагачення форми та змісту художніх текстів.  

Пряма інкорпорація актуалізується на рівні безпосереднього вживання 

номінацій мистецьких реалій, що виражаються за рахунок екфрасизації та 

термінологізації/детермінологізації. 

Екфрасизація досягається за рахунок інкорпорації в полотно 

художнього тексту екфрасиса, одного із засобів екстеріоризації феномену 

мистецтва в художньому дискурсі [143, с. 145; 151; 168, с. 186; 181, c. 117; 

205, c. 265; 206, c. 159; 207, c. 48].  

Екфрасис – термін не новий, міждисциплінарний, але малодосліджений 

у сучасній лінгвістиці, про що свідчить плюралізм підходів до його 

визначення: від вузького 1) художнього засобу; 2) опису твору 

зображального мистецтва або архітектури в літературному тексті та 

3) структурно-семантичної одиниці тексту й одного зі способів його 

організації [95; 162] до широкого значення 4) будь-якого відтворення одного 

мистецтва засобами іншого [31; 96, с. 21]. Будучи складним наративним 

засобом, екфрасис підлягає багаторівневій, багатовекторній класифікації за 
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такими параметрами, як об’єкт (прямий, непрямий) та принцип опису 

(формальний, психологічний та тлумачний) [162].  

Формальний принцип опису твору мистецтва передбачає диференціацію 

екфрасису за такими параметрами: обсяг (повний – розгорнута репрезентація 

артефакту; згорнутий – уміщається в одне-два речення; нульовий – лише 

вказує на віднесеність реалій словесного тексту до певних мистецьких 

реалій), носій/матеріал (зображальне, незображальне, синтетичне 

мистецтво, репрезентація артефактів), референт (міметичний – має 

реального референта в об’єктивній дійсності (атрибутивний (експліцитний) – 

атрибуція за автором або за назвою; неатрибутивний (імпліцитний) – не 

містить відкритої вказівки на автора або назву твору, тим самим задаючи 

певну перцептивну установку); неміметичний – не має реального референта в 

об’єктивній дійсності, актуалізуючись лише в просторі художнього тексту), 

нараторська належність (монологічний – від імені однієї особи; 

діалогічний – твір мистецтва розкривається в ході розмови), спосіб подачі в 

тексті (цілісний опис – неперервна обмежена частина тексту; дискретний 

опис – переривчастий, розсіяний у певному просторі тексту, чергується з 

розповіддю), час появи в тексті (первинний – опис твору мистецтва, який у 

тексті трапляється вперше; вторинний – повторює, розширюючи або просто 

називаючи згадуваний у тексті раніше екфрастичний мотив; мікроекфрасис – 

коротка згадка або натяк на раніше описуваний у тексті мотив), широта 

трансльованої інформації (простий – містить опис одного твору мистецтва; 

зведений – містить опис мотивів кількох творів одного автора, школи, 

напряму; технічний – містить етос, ідеологію, декларації певного 

мистецького напряму) [162]. 

Психологічний принцип опису зосереджується на процесі й результаті 

впливу на реципієнта, акцент переноситься з опису твору на опис 

суб’єктивного враження. Тлумачний принцип опису базується на 

інтерпретації, через яку виявляється образно-смисловий зміст картини, 

наочність опису залишається на другому плані [162]. 
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За функціональною спрямованістю екфрасис класифікується на такі 

типи: емоційно-експресивний екфрасис – створює певну тональність 

розповіді; характеризувальний – бере участь у характеристиці героя, 

обставин його життя; сюжетоутворювальний (передбачувальний, 

ретроспективний, проекційний, заміщальний; пояснювальний) – 

використовується для більш точної, наочної демонстрації думок та ідей; 

естетичний – екфрасис, який відтворює естетичну концепцію автора; 

інформативний – виконує функцію естетичної просвіти, тобто знайомства 

читача з картиною [162].  

Термінологізація та детермінологізація є важливими складовими 

теорії мистецтва, що ґрунтуються на синтезі спеціальних знань у сфері 

лінгвістики й мистецтвознавства. Термінологізація реалізується за рахунок 

залучення в мистецьку термінологію загальновживаних слів і об’єктивується 

використанням специфічних мистецтвознавчих термінів, що вказують на 

певне концептуальне поле, для вираження понять або дій у ситуаціях, які не 

належать до мистецького дискурсу, наприклад, plate (тарілка, музична 

платівка), lid (віко, кришка рояля). Детермінологізація – перехід терміна в 

загальновживане слово, який супроводжується втратою зв’язку з науковим 

поняттям і набуттям нового, зазвичай метафоричного [60, с. 12; 142, с. 147], 

наприклад, Finally the drunken sculptor dressed as Margot Fonteyn could bear it 

no longer and pirouetted up to Galena, arms, hairy legs and mug of Spanish 

Burgundy going everywhere [265, c. 43] (використання танцювального 

терміна). 

Непряма інкорпорація реалізується за рахунок актуалізації 

імпліцитних асоціацій із феноменом мистецтва, що виражаються за 

допомогою метафоризації, лейтмотивізації та імітації. 

Метафоризація досягається шляхом запозичення жанру або форми 

твору мистецтва для номінації та структуризації художнього тексту: 

“Symphony of Spirits: A Native American Love Story” [264], “The 
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Inextinguishable Symphony: A True Story of Music and Love in Nazi Germany” 

[269], The Picture of Dorian Gray [281]. 

Лейтмотивізація передбачає введення співзвучної із твором мистецтва 

сюжетної лінії, що реалізується за рахунок повторення мистецької реалії як 

провідного мотиву художнього тексту. Події розгортаються довкола 

лейтмотивного елемента тексту, переплітаючись із ним і набуваючи 

метафоричного змісту [122, с. 34–35]. У романі “Executing Mozart” 

(M. Elking) лейтмотивом кохання головного героя є симфонія № 40 Моцарта 

[267; 283]. У романі “Pandora” [265] усі сюжетні лінії розгортаються навколо 

картини Рафаеля “Pandora”. Лексема “Pandora” виділяється в романі 

курсивом і обрамовує ввесь художній твір, згадуючись у пролозі (He was 

about to empty several bullets into Hider's portrait overthe fireplace, when his 

heart stopped at the beauty of a painting hanging on the right-hand wall. Drawing 

closer, he realized the subject was Pandora's Box [265, с. 26]) та епілозі (The 

ancient warder agreed that he never got tired of them, adding that the gallery had 

never been so busy before the Raphael Pandora arrived [265, с. 742]). Загалом 

образ Пандори згадується в романі 134 рази, також трапляються референції 

до окремих персонажів, зображених на картині. 

Імітація об’єктивує імпліцитну наявність певних характеристик, 

притаманних мистецтву, які декодуються внаслідок когнітивної діяльності, 

реалізуючись за рахунок наслідування, відтворення, повторення [215; 27, 

с. 33]. Наприклад, вигляд із вікна описується із застосуванням тих самих 

параметрів, що й до картин; увага акцентується на формах, кольорах і 

відтінках: Bright winter sunlight streaks through the windows. The sky is a 

brilliant blue and Big Ben towers majestically in the distance, perfectly framed 

within the three tall windows [267, c. 261]. Імпліцитна наявність музичного 

ритму й мелодики не дається в безпосередньому сприйнятті, а діє підсвідомо: 

I remember him too and a yearning fills me for past sounds: gentle waltzes rising 

and falling, one.. two.. three, one.. two.. three (ритм вальсу) [271]; simple 

haunting tunes with melodic lines that went on for ever; pounding, pulsating 
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marches telling of glory and comrades (ритм і настрій маршу) fallen … but not 

forgotten [271]. 

Отже, феномен мистецтва в англомовних художніх текстах знаходить 

своє вираження в низці аспектів, які безпосередньо й опосередковано 

вказують на належність автора до певного виду мистецтва, а також 

вимагають від реципієнта знання відповідної концептуальної картини світу.  

 

1.2. Лінгвістичні аспекти дослідження феномену мистецтва  

 

1.2.1. Категоризація феномену мистецтва в мовній картині світу 

 

У сучасній лінгвістиці питання лінгвальності світу й проблеми 

структуризації знань про нього займають важливе місце. Мова як 

когнітивний механізм утворює мовну картину світу, що, у свою чергу, описує 

концептуальну картину світу, яка акумулює всі людські знання. Становлення 

концептуальної картини світу людства пройшло складний шлях від 

архаїчних, реліктових знань дописемного періоду до систематизованих і 

несистематизованих наукових знань. Концептуальна система – це 

«ментальний каркас мовної картини світу», сукупність усіх концептів, які 

реалізуються за допомогою мовних знаків, що знаходяться в різних типах 

когнітивних відношень між собою [101, с. 6; 186, с. 112].  

Поняття когніції передбачає знання, пізнання, розум, мислення, 

уявлення, творчість, розроблення планів, міркування, логічний висновок, 

вирішення проблем, співвіднесення, фантазування, а також такі процеси, як 

сприйняття, мисленнєві образи, спогади, увага й упізнавання [82, с. 15]. 

Мовні аспекти когніції мають два напрямки: 1) онтологічний (референтний) 

– протоколювання в мові позамовних сутностей і подій засобами 

проникнення в концептуальні системи й описи знань людства мовними 

засобами; 2) лінгвальний – створення об’єктивної дійсності мовними 

засобами й пізнання світу за допомогою мови. Іншими словами, людські 
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знання одночасно й описуються, й отримуються за допомогою мови [101, 

с. 7; 41, с. 46; 125, с. 147].  

Енциклопедичний словник-довідник лінгвістичних термінів і понять 

дає таке визначення концепта: «Концепт – багатомірна концентрована, 

цілісна одиниця мисленнєвої діяльності людини, яка відображає систему 

людської пам’яті, репрезентована лексичними й граматичними категоріями 

як мови, так і національної культури. Становлячи ментальну одиницю, 

концепт одночасно є системою цінностей, притаманною національній 

свідомості й культурі цього етносу як носія «знання, вірувань, мистецтва, 

моральності, законів, звичаїв і певних інших здібностей і звичок, засвоєних 

людиною як членом суспільства» [215; 73, с. 36; 110, с. 184]. 

У корпусі когнітивної лінгвістики роль структуризації концептів 

виконує категоризація, метою якої є «когнітивне членування реальності», 

«поділ усього онтологічного простору на різні категоріальні сфери». 

Наслідок категоризації – структурування світу, віднесення слова/об’єкта до 

певної групи, а також установлення ієрархічних відношень типу «клас – член 

класу» [82, с. 15]. Сукупність концептів, об’єднаних на основі певної ознаки, 

що володіє національно-культурною специфікою, утворюють 

концептосфери, які мають потенції, що криються в словниковому запасі мови 

в цілому або окремо від його носія [17, c. 112; 18, с. 299].  

Маслова В. А., виділяючи види концептів (світ, стихії та природа, 

уявлення про людину, моральні концепти, соціальні поняття й відносини, 

емотивні концепти, світ артефактів, концептосфера наукового знання, 

концептосфера мистецтва), підкреслює широту поняття «мистецтво» шляхом 

його визначення як окремої концептосфери, яка містить у собі різні види 

мистецтва (архітектуру, живопис, музику, танець та ін.) [82, с. 70]. 

У процесі сприйняття творів мистецтва з’являється концепт як образ, 

здатний, просуваючись ступенями абстракції, поступово перетворюватися із 

чуттєвого невербального образу у власне мисленнєвий, який у подальшому 

має потенціал набувати вербальної форми [82, с. 40, 42, с. 146]. 
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Суродейкіна Т. В. у своєму дослідженні, спираючись на 

основоположну теорію Р. Джекендоффа, називає мистецтво макрофреймом 

(“arts”) і дає аналіз його ієрархічної структури, виокремлюючи на базовому 

рівні фрейми “fine arts”, “applied arts”, “music”, “films”, “theatre” та базові 

концепти, які визначають специфіку традиційного макрофрейма 

“мистецтво”: “напрямок”, “активний діяч” і “техніка”. Кожен із згаданих 

фреймів представлений набором як базових, так і суббазових концептів. 

Фрейм “fine arts” містить суббазові концепти “painting”, “sculpture”, 

“architecture”. У фреймі “applied arts” виділяються лише базові компоненти. 

Найширшим набором cуббазових концептів репрезентований фрейм “music”: 

“musical sound” із субконцептами ”tone”, “tempo”, “pitch”, “elements of 

musical compositions”, який містить субконцепти “rhythm”, “rhythmic 

elements”, “theory of musical meaning”, розподілений на субконцепти 

“dynamism”, “intuition and intellect”, “information theory”, “tonality”. До 

суббазового концепта “instruments” входять субконцепти “keyboard 

instruments”, “percussion”, “strings”, “winds”. У фреймі “films”, як і у фреймі 

“music”, наявні вищезгадані базові концепти, а також низка суббазових 

концептів, серед яких виокремлюються “role”, “script”, “directing”, 

“design”. У фреймі “theatre” суббазовими концептами є “part”, “scenario”, 

“staging” [130, с. 11; 183, с. 63].  

Кожен вид мистецтва є семіотичною системою, в основі якої – 

багатовіковий досвід, культурне надбання як окремих націй, так і людства 

загалом. Мова мистецтва – невід’ємна частина концептуальної картини світу, 

що знаходить свою репрезентацію в мовній картині світу [43, с. 271]. 

Концепт «мистецтво» – комплексний лінгвокультурний концепт, що 

містить усі види художніх і пластичних мистецтв (живопис, література, 

музика, театр, спів, танець, скульптура, архітектура, декоративно-вжиткове 

мистецтво та ін.) [22, с.37; 23, с. 449; 32, с. 80; 176, с. 58].  
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Підтвердженням вагомості концепта мистецтва в концептуальній 

картині світу може бути класифікація гедонізму в мовній картині світу за 

ознакою джерела відчуття, створена М. В. Піменовою.  

Автор виділяє 10 видів задоволення: фізіологічне, гастрономічне, 

естетичне, творче, професійне, скандальне, екстремальне, спортивне, шопінг 

і патологічне [100, с. 28–30]. Із них у чотирьох – прямо називаються 

елементи концептосфери мистецтва: фізіологічне (поряд із відпочинком і 

тактильними відчуттями стоїть музика), естетичне (краса, творчість, ігри, 

видовища – невід’ємні елементи концептосфери мистецтва), творче 

(створення ремісничих (рукоділля) або розумових (письменництво) витворів, 

які можуть розглядатися як твори мистецтва), професійне (серед прикладів, 

наведених автором, знаходимо релевантні нашій темі: «трудились увлеченно, 

творчески», концепт «танець» згадується двічі).  

У той же час, якщо розглядати мистецтво як духовну їжу, а купівлю 

творів мистецтва – як шопінг, то метафорично мистецтво можна віднести ще 

у два види задоволень: гастрономічне та шопінг. Такі сталі словосполучення, 

як «скандальна постановка», «скандальна прем’єра», «scandalous show», 

«shocking travesty», «succes de scandale», є конгруентними з концептосферою 

мистецтва. Опосередковано у прикладі патологічного мовчання автором 

згадується музика. Таким чином, концепт мистецтва займає значне місце в 

концептосфері гедонізму, знаходячи репрезентацію в більшості його видів.  

Отже, концептосфера мистецтва є важливим елементом концептуальної 

картини світу, що знаходить своє вираження у мовній картині світу за 

допомогою як експліцитних, так і імпліцитних засобів актуалізації. 

 

1.2.2. Знакова природа семантизації феномену мистецтва 

 

Різні види мистецтва як незалежні саморегулювальні системи є 

частиною концептуальної картини світу, яка є наслідком знакового 

відтворення навколишньої дійсності. Твори мистецтва, реалізуючись цілісно, 
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становлять сукупність художніх компонентів, наділених семантичним 

багатством та різноманіттям. 

Семіотика як наука про знакові системи, одна зі специфічних 

міждисциплінарних наук сучасності (поруч із кібернетикою, культурологією, 

віртуалістикою), за основу має поняття знака – мінімальної одиниці знакової 

системи, що несе інформацію. До ХХ століття семіотична наука переважно 

застосовувалася до природної мови – найбільш фундаментальної й 

універсальної знакової системи. У ХХ столітті семіотика як супердисципліна 

стає об’єктом вивчення культури як спеціальної мови, знакової системи. Як 

наслідок, з’являються семіотика реклами, шахів, мистецтва, моди, людської 

поведінки та ін. [35; 208, с. 417; 214, с. 271; 127, с. 47; 128, с. 96]. 

Силінська А. С., розглядаючи семіотичні концепції мови 

Ф. де Соссюра, Р. Барта, Ю. М. Лотмана, Ч. Пірса, виділяє такі їх 

дистинктивні риси: 1) уся діяльність людини має знакову природу, вона 

символічна, а людське мислення має виключно знакову форму; 2) вербальна 

мова як універсальний зразок є моделлю для всіх семіотичних систем, 

схемою для формування семіотики будь-якої людської діяльності [75, c. 21; 

121, с. 57]. Мистецтво як вид людської діяльності не позбавлене знакової 

природи. Знакові системи розглядаються як моделі певних фрагментів 

навколишнього світу, що створюються під час пізнавальної та практичної 

діяльності людей [84, с. 367; 174]. 

Ураховуючи суміжну ментальну природу створення та перцепції 

мовної й мистецької знакових систем, виникає питання можливості 

перекладу різних видів мистецтва засобами мови. Якщо в базовому 

визначенні перекладу як процесу передавання мовленнєвого утворення однієї 

мови засобами іншої мови замінити поняття «мова» на «знакову систему», 

одержимо таку дефініцію: переклад – це процес передавання інформації, 

вираженої за допомогою однієї знакової системи засобами іншої знакової 

системи. Попри те, що засоби вираження досліджуваних знакових систем 

досить різні, спроби таких інтерпретацій можливі. 

http://slovar.lib.ru/dictionary/znak.htm
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У сучасній семіотиці поняття тексту все частіше розглядають поза 

межами лише мовних структур. Вчені стверджують, що будь-яка знакова 

структура, що передає певне цілісне значення, є текстом. Таким чином, до 

текстів належать мистецькі артефакти, зокрема кіно, музика, фотографія, 

архітектура та ін. Із позицій виявлення знакової структури, що 

характеризується цілісністю, зв’язністю елементів і формально-змістовною 

єдністю, твори мистецтва розглядаються як тексти [38, с. 102]. 

Маслова В. А., досліджуючи комунікативно-діяльнісну природу 

розуміння тексту, пропонує гіпотезу, що «читач, сприймаючи вірш, вступає з 

ним у діалог і накладає на нього власну схему змісту, що дозволяє йому 

побачити в цьому тексті щось своє» [82, с. 36]. Так і в мистецтві: є зміст, 

смисл, вкладений митцем, переданий виконавцем і сприйнятий реципієнтом. 

Для продуктивної співтворчості цих суб’єктів мистецької комунікації 

необхідна відповідність їх фонових знань. Можливі інваріанти сприйняття 

змісту, проте вони знаходяться в одному емотивному полі (мажор або мінор 

у музиці, позитивне або негативне навантаження в живописі).  

За основу аналізу музичної семіотики може бути взята схема природної 

мови. Базова в теорії семіотики класифікація знаків Ч. Пірса застосовна до 

музичної сфери. Розглянемо приклади знаків у мові музики, наведені 

Н. Б. Мечковською й О. Є. Бразговською [16, с. 88; 87]. 

Знаки-ікони («емоційні знаки») зображають у звучанні психологічні 

процеси й стани. Знаки-індекси («предметні знаки») передають у звучанні 

зорову предметність світу, наприклад, зображення птахів шляхом 

передавання однієї з їх метонімічних звукових ознак щебетання або руху 

крил [87]. Бразговська О. Є. як приклад індексально-іконічних знаків згадує 

симфонічний цикл К. Сен-Санса «Карнавал тварин» («Акваріум» [285] – 

слухач семантизує почуте як музику, що «зображає» мерехтливих риб) і цикл 

П. Чайковського «Дитячий альбом» (референтами в п’єсах є ситуації, близькі 

й знайомі маленькому музикантові, наприклад, «Нова лялька» [286]) [16, 

с. 88]. 
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Знаки-символи (конвенціональні «понятійні знаки») – це впізнавані, 

іноді хрестоматійні цитати й парафрази, що викликають у слухача певні 

жанрово-стилістичні або емоційно-тематичні асоціації: When the music 

weeps then you cry too but if you are cold and aloof then so too is the music 

[263]. До знаків-символів належать словесні знаки як складові музичного 

твору (назви творів; літературні передмови до програмних музичних 

творів, написані або обрані композиторами; поетичні тексти вокальних 

творів; словесні авторські ремарки в нотах, які визначають динаміку 

гучності виконання, зазвичай італійською: piano (p) – тихо, mezzo-piano 

(mp) – помірно тихо, pianissimo (pp) – дуже тихо, piano pianissimo (ppp) – 

найтихіше; diminuendo або decrescendo (>) – поступове слабшання) [87]. 

Знаки-символи – це знаки з апріорними значеннями, закріплені в 

композиторській і виконавчій практиці, повідомлення не лише 

музикантам-професіоналам, а й слухачам, знайомим із музичною мовою. 

Музичний «словник пристрастей» (XVIII ст.) складався з музичних 

знаків-символів – близько двадцяти емоційних станів (скорбота, 

страждання Христа на хресті, блаженство) та абстрактних об’єктів 

(образ Богоматері), які виражалися через певні музичні фігури [16, с. 89].  

Існує конвенціональний зв’язок музичних фігур із певними 

референтами на різних морфологічних музичних рівнях: 1) нот (сім нот 

музичної гами, як і сім кольорів спектра, співвідносяться із сімома 

космічними променями, що підтримують існування космосу; у буддистів 

нотна символіка пов’язана з планетами: наприклад, «до» – це Юпітер, 

«ре» – Марс, «мі» – Сонце тощо [211]); 2) інтервалів (екстеріоризуються 

такі емотивні значення звучання: tonic (прима) – neutral; minor second 

(мала секунда) – anguish; major second (велика секунда) –pleasure; minor 

third (мала терція) – tragedy і т.д. [173, с. 104]); 3) акордів (квартакорд, що 

складається з нот до, ре, мі, фа, вважається сполучною ланкою між небом 

і землею); 4) тональностей (грецькі тональності виражають не лише 

зв’язок із планетами, а й певні ознаки етоса: наприклад, гіподорійська сі-
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тональність – Сонце (захопленість), змішана лідійська фа-тональність – 

Місяць (меланхолія), дорійська мі-тональність – Марс (суворість) та ін. 

[211]. 

Релевантною до теми квантитативності є інтерпретація емоційного 

значення музичних інтервалів. В українській мові для номінації інтервалів 

використовують числівники латинської мови, в англійській – порядкові 

числівники англійської мови. У сучасній музичній практиці величину 

музичного інтервалу прийнято визначати кількістю музичних ступенів, які 

він охоплює від його основи до вершини включно. Інтервали мають такі 

емотивні значення: tonic (прима) – neutral, finality; minor second (мала 

секунда) – anguish, finality; major second (велика секунда) – longing, pleasure, 

finality; minor third (мала терція) – stoic acceptance, tragedy; major third (велика 

терція) – joy; normal fourth (чиста кварта) – pathos, neutral; sharp fourth 

(збільшена кварта, зменшена квінта) – devilish inimical forces; dominant (чиста 

квінта) – neutral, intermediacy; minor sixth (мала секста) – anguish, non-finality; 

major sixth (велика секста) – pleasurable longing, non-finality; minor seventh 

(мала септима) – mournfulness; major seventh (велика септима) – violent 

longing, aspiration, non-finality [173, с. 104]. 

В ендозоні лінгвістики й музики невербальні засоби комунікації 

застосовуються на рівні з вербальними: у мові – мовчання (silence), у музиці 

– паузи (rests). У цих порівнюваних семіотичних системах перерви в 

комунікативній діяльності постають у ролі силенціального ефекту, який є 

психологічно релевантним, прагматично-комунікативним і має семантичне 

навантаження [4, с. 54; 153, с. 90]. Музичні паузи є об’єктом інтерпретації: 

aposiopesis – генеральна пауза, покликана виражати вічність; suspi-ratio – 

паузи-зітхання, що використовуються для зображення афектів туги; tmesis – 

розривання слів паузами, зазвичай пов’язане з характеристикою страху [98; 

185, c. 337; 201].  

У живописі, за концепцією В. Кандинського, все розмаїття 

живописного світу можна звести до трьох первинних елементів: крапки, лінії 
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й плану [55, c. 413]. Клеє П. розробляв оригінальний живописний алфавіт. 

Еко відкидає необхідність побудови нелінгвістичного коду комунікації за 

моделлю мови й зосереджується не на формальних, а на ідейних 

принципах аналізу семіотики зображального мистецтва. Ф. Тюрлеман 

робить акцент на важливості способу організації й значення елементів 

живопису [57]. 

Бенвеніст Е. у пошуках елементарної одиниці живопису доходить 

висновку, що в зображальному мистецтві досить складно виокремити 

формальний елемент, адже твір живопису сприймається цілісно, а такі 

елементи, як фігура, лінія, колір, хоч і виділяються із загальної структури 

картини, проте не містять у собі конкретного знака, не мають референта [10, 

с. 81]. Подібні елементи визначаються терміном «фігура», що означає 

одиницю, яка може бути умовно виділена на основі формальних відношень, 

але сама не має значення. У живописі такими фігурами є кольорові плями, 

фрагменти ліній, елементи зображення. Вони мають потенціал формально 

виокремлюватися, однак набувають значення лише в комбінації й становлять 

цілісний знак-зображення [38, с. 105]. 

Знакова трихотомія Ч. Пірса актуалізується в семіотиці живопису на 

рівні іконічних знаків, адже в їх основу покладена спільність рис перцепції 

знака та його об’єкта (форми та денотата). Знаки-ікони, комбінуючи в собі 

форму й значення, є власне інформацією про денотат, вони не лише 

означають свій об’єкт, а й безпосередньо відображають його. 

Характерною рисою іконічного знака в зображальному мистецтві є 

значущість його матеріальної субстанції, яка інтегрує форму й матеріал 

[38, с. 103–104]. 

Іконічні знаки є матеріальною оболонкою предметного світу, за якою 

приховується багатство символічних смислів та значень. Перцепція 

живописного твору мистецтва передбачає спочатку прочитання іконічного 

знака, який є простим відображенням навколишнього світу. Після сприйняття 
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візуального коду реципієнт переходить до наступного етапу перцепції – 

ментального осмислення глибинних, інтенціональних рівнів твору мистецтва.  

Наприклад, знаки-символи пронизують полотно Рембрандта 

«Повернення блудного сина», де глядач не бачить обличчя сина, який упав 

перед батьком на коліна, проте кожен елемент картини несе символічне 

значення його розкаяння. Іконічне зображення пошарпаного одягу сина стає 

потужним символом за рахунок зображення світлових потоків, спрямованих 

не зовні, а з глибини. Набуваючи внутрішнього руху, складки одягу із 

матеріальної субстанції наділяються духовною сутністю, символізуючи 

духовне перевтілення людини. 

Ще одним прикладом трансформації іконічного знака в символічний є 

іконописання, де кожна фігура має значення. Для протиставлення небесного 

та земного світів іконописці вдаються до зміни пропорції, порушення 

перспективи. Зворотна перспектива та однорідний непроникний фон 

забезпечують відчуття наближення глядача до зображеного образу, простір 

ікони ніби висувається назустріч разом із зображеними на ньому святими. 

Більшу частину простору ікони займають образи святих, у написанні яких 

основний акцент робиться на обличчі, зокрема очах як відображенні душі. 

Тіло біблійних персонажів зображували дещо витягнутим задля досягнення 

візуального ефекту їх легкості та подолання тілесності й об’ємності, що, у 

свою чергу, символізувало їх натхненний і змінений стан. Навколишнє 

середовище в іконописанні є другорядним, проте також наділене 

символічними смислами. Наприклад, гора символізує шлях людини до Бога, 

дуб – вічне життя, чаша й виноградна лоза – спокутувальну жертву Христа, 

голуб – символ Духа Святого. 

Прикладом інтеграції різних видів мистецтва є картина Леонардо да 

Вінчі «Таємна вечеря», у якій зашифрована мелодія, яка була виявлена 

комп’ютерним техніком Джованні Марія Пала [284].  
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Рис. 1.5. Ноти, зображені Джованні Марія Пала, на картині Леонардо да Вінчі 

«Таємна вечеря» 

Якщо розташувати вздовж картини нотний стан, то шматки хліба на 

столі й руки апостолів можна прочитати як ноти (рис. 1.5). Критики 

зазначають, що гармонія цієї мелодії бездоганна й випадково з’явитися на 

картині не могла. 

Таким чином, мовна й мистецькі семіотичні системи мають низку 

гомогенних модусів, які роблять їх взаємозв’язаними й адгерентними. 

Феномен мистецтва як складна семантизована система актуалізується за 

рахунок комбінації й інтерпретації знаків. 

 

1.2.3. Мистецтво як засіб спілкування: комунікативно-дискурсивні 

аспекти  

 

За умов глобалізації й інтеграції світової спільноти виникає проблема 

пошуку спільних інтернаціональних способів інтеракції між комунікантами, 

які стали б універсальною точкою дотику світових культур. При цьому на 

перший план виходять екстралінгвістичні фактори, що імплікують у собі 

дещо більше, ніж те, що може бути виражене вербально. Не випадковим є 

зростання інтересу до екстрасенсорного, чуттєвого, езотеричного – до того, 

що приховане глибоко, здатне викликати емоції й імплікувати інформацію. 

Людство давно знайшло універсальний міжкультурний засіб спілкування – 

мистецтво. Більшість видів мистецтва, будучи невербальними за своєю 

природою, є потужними формами вираження думки [48, с. 37; 155, с. 36]. 
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Невербальна комунікація – спілкування, що полягає в обміні 

інформацією, вираженою знаковою формою, і яке виконує функції 

доповнення та заміщення мовлення, передаючи емоційний стан комунікантів. 

Таке спілкування має широкий діапазон засобів і способів передавання 

інформації й містить у собі всі форми самовираження людини [125, с. 82; 58, 

с. 402; 114, с. 102; 119, с. 36]. 

Будучи невербальним за природою, мистецтво належить до корпусу 

позамовних засобів комунікації. Ніцше Ф. писав: «Найбільш зрозумілим у 

мові є не саме слово, а тон, наголос, модуляція, темп, з яким вимовляється 

ряд слів, – іншими словами, музика, прихована за словами, пристрасність, 

прихована за музикою, особистість, прихована за пристасністю, тобто все те, 

що не може бути написане» [140]. 

Мистецтво як форма пізнання й відображення дійсності відтворює світ 

у конкретних, індивідуалізованих чуттєвих образах і є носієм 

індивідуальності автора, відповідно у процесі сприйняття художнього твору 

можливе спілкування як із його героями, так і митцем, який створив цей твір [1]. 

Художній дискурс розглядається як комунікативний акт, що 

актуалізується насамперед на рівні спроби вплинути безпосередньо на 

духовний простір реципієнта, тобто на його систему цінностей, знань, 

світогляд, бажання, особистісні орієнтири [115; 102, с. 138].  

Дискурс мистецтва в системі художнього дискурсу є формою 

об’єктивації змісту свідомості, що реалізується за допомогою художніх 

засобів, тобто мовою мистецтва. Початкове значення поняття «дискурс» 

як комплекс специфічних способів і правил організації мовленнєвої 

діяльності поступово розширюється й починає застосовуватися й до 

інших способів породження й фіксації значення немовленнєвих знаків, 

що використовуються людиною для реалізації спілкування. Поняття 

«текст» набуває розширених трактувань (світ як текст, свідомість як 

текст), а з точки зору функціонування на перший план виходить 

комунікативна функція мистецтва [209; 88].  
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Автор твору мистецтва як художнього тексту, створюючи нові форми, 

прагне наповнити своє невербальне повідомлення зрозумілим для сприйняття 

реципієнта змістом, сподіваючись на його належність до певного соціального 

й ситуативного контексту, а також досвід сприйняття таких творів мистецтва, 

тобто створює певний дискурс. Художній текст породжує рефлексію 

духовних сутностей, ідей, які, у свою чергу, здатні збагачувати духовний 

простір людини [29, с. 36; 199, c. 307].  

За сучасних умов важливу роль відіграє мова мистецтва як одна з мов 

культури, за допомогою якої створюються художні дискурси в 

інформаційному просторі й комунікативних процесах. Інформація, що 

передається мовою мистецтва, виконує важливі комунікативні завдання: 

відображення навколишньої дійсності (точна проекція або трансформація з 

метою зробити акцент на сутності зображеного) для прагматичної реалізації 

знання про них, а також для породження творчого, переосмисленого 

сприйняття ситуацій, явищ, образів і предметів [209]. 

Мистецький дискурс тісно пов’язаний із поняттям художньої 

комунікації, що передбачає реалізацію інтелектуально-творчого 

взаємозв’язку автора й реципієнта твору мистецтва, що базується на 

вираженні художньої інформації, що має певне відношення до світу, 

художню концепцію, сталі ціннісні орієнтири [62, c. 6]. Під час художньої 

комунікації актуалізуються три типи відношень: автор – дійсність; автор – 

реципієнт; автор – художній процес (рис. 1.6).  

 

Рис. 1.6. Типи відношень у художній комунікації 

Автор 

Дійсність 

Реципієнт 

Художній 
процес 
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Твір мистецтва – центральна ланка системи художньої діяльності, 

матеріально-духовний предмет, що синтезує й інтеріоризує множинні якісно 

різнорідні відношення спілкування й комунікації, при цьому він одночасно 

виявляється їх наслідком, засобом і передумовою, кристалізує багатоманітні 

ситуації спілкування, підлягає дії їх центробіжних і центроспрямованих сил. 

Центробіжні сили художнього спілкування діють від матеріально-знакової 

структури твору мистецтва, тобто художнього тексту, й спрямовані на його 

сприйняття. Центроспрямовані сили реалізуються в духовно-естетичній 

енергії реципієнта, спрямованій на художній образ твору [159, с. 80]. 

Мистецтво як засіб спілкування позначене діалогічністю, що 

актуалізується через естетико-психологічний міжособистісний, 

міжсуб’єктний контакт автора із твором мистецтва, митців у процесі спільної 

творчості, мистецтва й реципієнта в розширеній або ущільненій модифікації 

твору [159, с. 80]. 

Умовно процес комунікації за допомогою творів мистецтва зображено 

на рис. 1.7: 

 

Рис. 1.7. Схема художньої комунікації 

Провідним суб’єктом діяльності, спрямованої на створення художньої 

цінності як засіб духовного спілкування, є автор, який одержує імпульси із 

навколишнього світу. Мотиви творчості приховані як у потребі суб’єктивно-

Навколишнє 
середовище 

Митець 

Художній 
образ 

Реципієнт 
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особистісного самовираження, так і необхідності спілкування. Внаслідок 

спілкування митця зі світом з’являється ідея твору [55].  

Щербакова А. А. початковим етапом художнього спілкування вважає 

саме сприйняття світу митцем, що визначається як зовнішніми, так і 

внутрішніми факторами свідомості митця. До зовнішніх факторів належать 

історичні та соціально-економічні особливості середовища, в якому 

створюється твір мистецтва. Внутрішні фактори фокусуються на особистості 

митця, його емоційному та психологічному стані на момент створення твору 

мистецтва.  

Унаслідок цього сприйняття актуалізується наступний етап художнього 

спілкування – процес реалізації задуму митця, що досягається за рахунок 

спілкування митця з художнім образом. Митець вступає в своєрідний діалог 

із матеріалізованим образом у пошуках шляхів вираження змісту, ідеї, 

побудови форми художнього цілого. При цьому залучаються такі аспекти 

креативності, як інтуїція, прогнозування, поліфонічність мисленнєвої 

діяльності, перетворювальна активність, які актуалізують дію емотивного 

механізму міжсуб’єктного взаємозв’язку з художнім образом.  

Наступний етап художнього спілкування позначений втратою 

суб’єктності художнім образом через віддалення закінченого твору 

мистецтва від автора й переходу до сфери об’єктивації та проекції на 

реципієнта, який, у свою чергу, спрямовує сприйняту інформацію на 

навколишнє середовище. Твір мистецтва є засобом спілкування митця зі 

світом, утіленням художньої цінності як інтегральної характеристики 

мистецтва, що поєднує моральні, естетичні, духовні й екзистенціональні 

цінності [159, с. 82]. 

Карасик В. І. з точки зору комунікації виділяє такі категорії дискурсу: 

статусно-рольові характеристики учасників спілкування, умови спілкування, 

організацію спілкування та способи спілкування (рис. 1.8) [56, с. 200–201]. 
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Рис. 1.8. Модель комунікативних аспектів дискурсу 

за В. І. Карасиком 

Головною передумовою реалізації спілкування є наявність учасників 

комунікативної ситуації, адресанта й адресата. Статусно-рольові 

характеристики учасників спілкування містять аналіз кількісних та якісних 

параметрів адресанта й адресата в комунікативній ситуації. Враховуючи 

потужний потенціал емотивного впливу мистецтва, до фокуса дослідження 

потрапляє психологічно-емоційний стан комунікантів, а також основні 

аспекти їх інтеракції. 

За лінійною моделлю комунікації Р. Якобсона адресант, 

використовуючи засоби мовного коду, формує повідомлення, за допомогою 

якого в межах конкретного контексту встановлює контакт із адресатом 

(рис. 1.9) [161, с. 211].  
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Рис. 1.9. Модель комунікації Р. Якобсона 

Транслюючи цю модель на мистецький дискурс, помічаємо, що роль 

адресанта виконує відправник, який може виступати митцем (композитором, 

художником, скульптором тощо) або репрезентатором (виконавцем, 

власником) твору мистецтва. Митець кодує вербалізовану ідею свого твору 

знаковими засобами певного виду мистецтва й матеріалізує її в художньому 

образі, нотуючи, зображаючи, ліплячи, – залежно від виду мистецтва. 

Репрезентатор сприймає твір мистецтва, ментально інтерпретує, передає 

реципієнтові засобами авторського немовного коду. Адресат (реципієнт) 

сприймає авторський немовний код в інтерпретації репрезентатора й декодує 

твір мистецтва [161, с. 212]. Цей ланцюжок може звужуватися до будь-якого 

з компонентів мистецького комунікативного акту. 

Уточнюючи модель комунікації Р. Якобсона, зобразимо схему 

спілкування в мистецькому дискурсі за допомогою твору мистецтва таким 

чином (рис. 1.10): 

 
Мистецький контекст 

Невербальне повідомлення 
 

Адресант 

(митець) 
 

Адресат 

(реципієнт) 

 
Сенсорний контакт 

Немовний код 
 

Рис. 1.10. Модель комунікації за допомогою твору мистецтва 

Необхідно зазначити, що комунікація за допомогою творів мистецтва 

не є односпрямованою, адже будь-яка перцепція передбачає подальшу 

реакцію. Одержавши повідомлення за допомогою твору мистецтва, реципієнт 
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у відповідь відправляє вербальну або невербальну реакцію на нього [165, 

с. 207]. 

Умови спілкування в мистецькому дискурсі передбачають аналіз 

часопросторових параметрів комунікативної ситуації, в основі якої – опис 

твору мистецтва. Поняття часу та простору як форми буття матерії є 

невід’ємними координатами будь-яких подій та явищ. Вони завжди існують у 

тісному взаємозв’язку, і в реальності їх неможливо розділити. Прикмети часу 

розгортаються у просторі, і простір осмислюється і вимірюється часом.  

Художній текст як відображення авторського сприйняття об’єктивної 

дійсності базується на відтворенні параметрів реального світу, серед яких 

чільне місце посідають час та простір. Ці категорії підлягають поліаспектним 

класифікаціям, про що свідчить плюралізм підходів до їх визначення та 

типології. Час є однією з основних об'єктивних форм існування матерії, що 

виявляється у тривалості буття [216, с. 274]. Простір же детермінується як 

одна з основних об’єктивних форм існування матерії, що характеризується 

протяжністю та обсягом [216, с. 298].  

Природу часу й простору художнього тексту досліджували такі вчені, 

як М. Бахтін, І. Р. Гальперін, Ю. М. Лотман, С. Скварчинська та ін. 

Визначаючи роль та місце цих понять, науковці розглядають їх як неподільну 

єдність, що є константою буття, у той же час надаючи їм певної дискретності. 

Зазвичай вони не описуються детально, а лише детермінуються певними 

значущими для автора деталями. Повний образ добудовується в уяві читача 

[8; 30; 75; 202].  

З точки зору об’єктивації часу та простору в мистецтві необхідно 

зазначити, що вони є базовими категоріями у класифікації видів мистецтв 

(часові, просторові, часопросторові). У теорії мистецтвознавства прийнято 

часові види мистецтв вважати динамічними, а просторові – статичними. 

Проте все частіше дослідники стверджують про динамічність просторових 

мистецтв і статичність часових. Говорячи про онтологію мистецтва в 

художньому тексті, ця гіпотеза набуває ще більшої предметності. Це 
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зумовлено дуальною природою тексту: з одного боку, він є сталим, 

завершеним утворенням, з іншого – його внутрішня форма перебуває в 

постійному русі, що забезпечується засобами часових і просторових 

характеристик, а саме, послідовністю фактів, подій, що розгортаються у часі 

та просторі [11, с. 115; 30, с. 87, 93].  

Повідомлення в комунікації є інформацією, втіленою у конкретному 

коді й переданою за допомогою відповідного каналу спілкування. Вона може 

реалізуватися засобами мови та інших знакових систем, зокрема жестами, 

мімікою, рухами та поставами тіла, схемами, діаграмами тощо [9, с. 38]. 

У мистецькій комунікативній ситуації функції повідомлення виконує 

твір мистецтва, що втілює думки й переживання митця у формі художнього 

образу. При цьому твір мистецтва може виконувати роль об’єкта, суб’єкта 

або елемента контексту (фон) комунікативної ситуації. За формою твори 

мистецтва детермінуються за гомогенними та гетерогенними векторами, що 

визначають їх належність до сучасності, спосіб презентації та забарвлення 

перцепції. Етапи інтродукції твору мистецтва в комунікативній ситуації 

позначені динамічністю й відображають форму буття й реалізації феномену 

мистецтва. 

Отже, мистецтво є важливим засобом комунікації, будучи засобом 

передавання інформації й інструментом емоційного (як експліцитного, так і 

імпліцитного) впливу на реципієнта.  

 

1.3. Методологічні основи дослідження актуалізації феномену 

мистецтва в мові 

 

Лінгвістична методологія як система певних правил, принципів і 

операцій, що застосовуються в мові, спрямована на вивчення, вдосконалення 

й конструювання методів дослідження мовних явищ. Лінгвістична 

методологія має на меті систематизацію основних дослідницьких методів і 
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підходів, розроблених мовознавством упродовж його розвитку як наукової 

дисципліни. Кожен методологічний підхід формується історично, має 

теоретичні передумови: філософські, ідейні, культурні, що зумовлює перетин 

зі спорідненими за предметом, метою та завданнями гуманітарних наук: 

історією, психологією, соціологією, культурологією, мистецтвознавством 

тощо [77, с. 85; 137, с. 102].  

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки актуальним є синтез 

підходів до визначення та вивчення об’єкта дослідження. Мистецтво як 

поліаспектне явище актуалізується в різних сферах людського життя, що 

зумовлює множинність підходів до його вивчення, які позначені 

еклектичністю та полівекторністю, розбіжністю принципів і методів та 

відсутністю загальних методологічних підвалин дослідження [45]. Цей факт 

водночас зумовлює розбіжності в поглядах на аналіз феномену мистецтва в 

системі гуманітарного знання та обґрунтовує полівекторну спрямованість 

підходів до його вивчення.  

Ураховуючи міждисциплінарну природу вивчення актуалізації 

феномену мистецтва в мові, вважаємо обґрунтованим застосування широкого 

спектра відповідних методів дослідження. Загальнонаукові методи є 

дослідницькими операціями з явищами об’єктів будь-якої науки; до них 

належать спостереження, індукція, дедукція, гіпотеза, аналіз, синтез, 

таксономія, порівняння, формалізація, ідеалізація, експеримент, 

фальсифікація, моделювання тощо [117, с. 49]. Лінгвістичні методи 

використовуються для дослідження мови, продуктів мовлення та 

мовленнєвої діяльності, є спеціальними і мають власну специфіку, відмінну 

від методів інших наук [2, с. 395; 117, с. 49–51]. 

У сучасній лінгвістиці виділяють чотири основні парадигми: 

порівняльно-історичну (генетичну), системно-структурну (таксономічну), 

комунікативно-прагматичну та когнітивно-дискурсивну [66, c. 366; 117, 

с. 16]. У нашому дослідженні ми фокусуємо увагу на комунікативно-

дискурсивних аспектах буття мистецтва та засобах його актуалізації в 
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англомовних художніх текстах, що передбачає зосередження на 

комунікативно-прагматичній та когнітивно-дискурсивній парадигмах із 

залученням знань та досвіду порівняльно-історичної та системно-структурної 

парадигм [158, с. 169]. 

Порівняльно-історична парадигма стала відправною точкою у 

визначенні актуальних, малодосліджених аспектів актуалізації феномену 

мистецтва в мові на основі відтворення картини історичного минулого та 

закономірностей розвитку досліджуваного матеріалу [66, c. 384]. 

Системно-структурна парадигма як система методик та прийомів, 

спрямованих на вивчення мови як цілісного структурно-системного, 

ієрархічного формування, дозволила визначити закономірності структурної 

організації лексико-семантичних та дискурсивних аспектів вербалізації 

феномену мистецтва та систематику його елементів. У межах зазначеної 

парадигми реалізуються такі види аналізу: опозиційний, дистрибутивний, 

компонентний [66, c. 413]. 

З точки зору комунікативно-прагматичної парадигми вивчається узус 

мови мовцями в процесі комунікації разом із прагматичними 

характеристиками мовних одиниць крізь призму мистецької комунікативної 

ситуації. Увага зосереджується на досягненні успішної комунікації та 

регулюванні комунікативної поведінки людей у рамках поліаспектної 

антропоцентричної діяльності [66, с. 441; 116, с. 78; 117, с. 16].  

Когнітивно-дискурсивна парадигма ґрунтується на уявленні, що в 

основі мови як знакової системи та її дискурсивного оточення знаходиться 

система знань про світ – концептуальна картина світу, що формується у 

когніції людини внаслідок її пізнавальної діяльності [66, c. 460–464; 90, 

с. 116; 109, с. 51]. Феномен мистецтва має потенціал активувати когнітивну 

діяльність людини, функціонуючи, зокрема й у полотні художнього тексту. 

При цьому вагому роль відіграють дискурсивні чинники мистецької 

комунікативної ситуації.  
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Вищезазначені лінгвістичні парадигми послуговуються як 

спеціальними, так і міжпарадигмальними методиками аналізу мовних явищ. 

Останнім часом спостерігається парадигмальний синтез, зумовлений 

орієнтацією лінгвістичних досліджень не лише на способи подання знань у 

мові, а й на комунікативну компетенцію мовця й адресата, дискурсивні 

чинники вибору тієї чи іншої мовної форми маніфестації знань у тексті чи 

комунікативній ситуації. Під час спроби методологічно інтегрувати 

лінгвістичні парадигми мовні явища одержують соціально-психологічну, 

діяльнісну й антропоцентричну інтерпретацію, що, у свою чергу, зумовлює 

появу нової синергетичної лінгвістичної парадигми [117, с. 16; 133, с. 5]. 

Тенденція тяжіння до синтезу пояснює актуалізацію експансіонізму в 

мовознавстві, внаслідок чого невід’ємною частиною лінгвістичної 

методології стає застосування методів і методик міждисциплінарних 

(маргінальних, гібридних) наук (соціолінгвістики, психолінгвістики, 

лінгвокультурології, етнопсихолінгвістики, нейропсихолінгвістики, 

лінгвістичної філософії, лінгвокультурології, когнітивної й комп’ютерної 

лінгвістики тощо) [34, с. 145; 117, с. 36–37; 133, с. 3–4]. 

Художня комунікація як елемент мистецького дискурсу є складним 

поліаспектним феноменом, що об’єктивує увагу досліджень низки 

дисциплін. 

Психологія мистецтва досліджує ментальні аспекти реалізації твору 

мистецтва на всіх етапах, від освоєння духовних механізмів, що 

забезпечують творчий процес утілення задуму й створення твору, до його 

перцепції реципієнтом. 

Семіотика мистецтва досліджує особливості кодування художньої 

думки засобами мови певного виду мистецтва, що подана відповідною 

знаковою системою. На етапі сприйняття твору мистецтва відбувається 

декодування знакової системи й сприйняття повідомлення. 



68 
 

 
 

Теорія художньої інформації досліджує особливості процесу 

створення художнього тексту й подальшого його сприйняття, що передбачає 

передавання художньої інформації. 

Теорія художньої перцепції досліджує художнє сприйняття як елемент 

художньої комунікації, що досягається за рахунок застосування 

психофізичних та естетичних механізмів сприйняття (ідентифікація, 

синестезія, художня сугестія, естетична насолода та ін.). 

Герменевтика досліджує реалізацію художньої комунікації в контексті 

історії, соціальної реальності, художньої культури, суспільної думки, що, у 

свою чергу, передбачає розуміння історичної реальності, зображеної 

автором, сучасної для реципієнта реальності, особистості автора, авторської 

інтенції, змісту художнього тексту, художньої концепції твору. 

Аксіологія, базуючись на ціннісному аналізі творів мистецтва, 

досліджує детермінацію цінності, значення твору для людства. 

Теорія комунікації досліджує загальний процес художньої комунікації 

як взаємодії адресанта (митця) й адресата (публіки) за допомогою твору 

мистецтва.  

Теорія масової комунікації досліджує буття твору мистецтва з точки 

зору його сприйняття широким загалом, що досягається за рахунок 

використання потужних комунікативних засобів, які забезпечують 

географічно (у просторі) широку й історично (у часі) далеку трансляцію. 

Розглянемо поетапне застосування у роботі загальнонаукових, 

лінгвістичних та міждисциплінарних методів дослідження актуалізації 

феномену мистецтва в англомовних художніх текстах та спробуємо 

сформулювати універсальний алгоритм аналізу комунікативно-дискурсивних 

аспектів досліджуваного матеріалу. 

На початковому етапі дослідження було застосоване поєднання 

індуктивного та дедуктивного методів теоретичного осмислення наукових 

підходів із лінгвокультурології, когнітивної лінгвістики, лінгвосеміотики й 

дискурсології до аналізу феномену мистецтва в системі гуманітарного знання 
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та дослідження механізмів формування й особливостей функціонування 

описів творів мистецтва в художніх текстах. Це дало змогу побудувати 

гіпотезу дослідження, що вимагала подальшої перевірки й підтвердження, та 

сформувати власний інтегрований підхід до дослідження комунікативно-

дискурсивних аспектів буття мистецтва в англомовних художніх текстах [81, 

с. 17]. 

Аналіз і синтез як діалектична єдність протилежностей забезпечили 

спочатку розподіл цілого на частини й опис кожної із частин і зв’язків між 

ними (аналіз), а потім – поєднання частин у цілісну систему (синтез). У 

нашому дослідженні в ролі цілого постає феномен мистецтва, що підлягає 

поділу на частини за різними параметрами: видом, жанром, функціями, 

роллю в суспільстві та художньому тексті. Подальше поєднання цих 

параметрів дозволило проаналізувати феномен мистецтва як цілісну та 

поліаспектну систему. 

Інформаційно-пошуковий метод дозволив виокремити й опрацювати 

інформацію щодо загальних положень актуалізації феномену мистецтва в 

мові. На цьому етапі було визначене теоретико-методологічне підґрунтя 

дослідження, окреслено основні вектори його актуальності, визначені мета й 

завдання. Систематизація й конкретизація об’єкта й предмета дослідження 

були досягнуті за рахунок уточнення понятійно-категоріального апарату, що 

представлений у роботі такими базовими поняттями, як мистецтво, музика, 

живопис, комунікація, дискурс, семіотика, когніція та ін. 

За методом лінгвістичного опису та спостереження, суть якого 

полягає в інвентаризації та систематизації, класифікації та інтерпретації 

структурних, семантичних та функціональних властивостей мовних одиниць, 

було встановлено корпус аналізованих одиниць, що забезпечують 

актуалізацію феномену мистецтва в англійській мові [61, с. 8]. 

Корпус матеріалу для аналізу було відібрано за допомогою методу 

суцільної вибірки з англомовних художніх текстів. За цим методом були 

виокремлені релевантні лексичні одиниці й фрагменти тексту, що реалізують 
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комунікативно-дискурсивні аспекти опису творів мистецтва в художньому 

тексті.  

За допомогою методу порівняння двох найбільш часто вживаних в 

англомовних художніх текстах видів мистецтва – музики й живопису – було 

виявлено їх спільні й відмінні ознаки, проаналізовано адгерентність їх 

функціонування, окреслено розбіжності між ними за відповідними 

параметрами [117, с. 50]. 

У роботі на всіх етапах широко застосовується таксономія як метод 

класифікації досліджуваних явищ, що передбачає диференціацію за 

відповідними принципами. Класифікації передбачають диференціацію за 

одним або кількома параметрами з дотриманням однотипності критеріїв. Так, 

у роботі метод таксономії застосовувався для класифікації видів та функцій 

мистецтва, частиномовної представленості феномену мистецтва в англійській 

мові, а також таких дискурсивних маркерів мистецької комунікативної 

ситуації, як учасники спілкування, час, простір, канали актуалізації 

мистецьких реалій та твір мистецтва як повідомлення. 

На етапі аналізу теоретичних основ актуалізації феномену мистецтва в 

мові також були застосовані міждисциплінарні методи лінгвокультурології, 

психолінгвістики, соціолінгвістики та паралінгвістики.  

Лінгвокультурологічний метод дозволив визначити статус мистецтва 

як невід’ємного елемента культури в системі гуманітарного знання. З позицій 

лінгвокультурології розглядаються мова як транслятор культурної 

інформації, культури з її установками й перевагами і людина, яка створює цю 

культуру, використовуючи мову [23, с. 261; 66, с. 36]. На рівні взаємодії 

культури й мови встановлюються й пояснюються механізми створення, 

розвитку, збереження й трансляції творів мистецтва в системі культури [25, 

с. 615; 80, с. 148]. У руслі лінгвокультурологічного методу розглянуто 

традиційний триаспектний поділ культури, який визначається її 

матеріальним, соціальним та духовним векторами, встановлено роль 

культури у творенні концептів мистецтва, досліджено різні підходи до 
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визначення поняття мистецтва, описано культурну семантику мовних знаків, 

що формується на основі мови та культури, систематизовано понятійний 

апарат, який дозволив проаналізувати проблему взаємодії мови й культури в 

динаміці. 

Психолінгвістичний метод забезпечив можливість розглянути 

феномен мистецтва як важливий чинник актуалізації психологічного стану 

комунікантів у мистецькій комунікативній ситуації. Мисленнєво-

мовленнєво-мовна діяльність людини зумовлює вивчення мови як феномену 

психіки, що забезпечує структурування світу для оптимізації діяльності 

людини в навколишньому середовищі. Спираючись на теоретико-

методологічні основи психолінгвістики, у роботі подані результати 

застосування методики прямого тлумачення та асоціативного 

експерименту, які дозволили виявити в буденній свідомості пересічного 

носія мови складну картину співвідношення лексичного значення і 

внутрішньої форми знака, який може бути виражений як словом, так і 

різними творами мистецтва [66, с. 524; 160, с. 68]. Завдяки цьому була 

зроблена спроба семантизувати знаки музики та живопису. Аналіз концепції 

Р. Дж. Коллінгвуда, за якою в основу породження художнього досвіду 

покладено діяльність свідомості, дозволив зробити висновок про те, що 

мистецтво є наслідком синтезу психічної та інтелектуальної природи людини 

[64, с. 249].  

Соціолінгвістичний метод пов’язаний із соціальною природою мови, 

її суспільними функціями, механізмом впливу соціальних факторів на мову і 

її роллю в житті суспільства, вивчення широкого кола проблем впливу 

суспільства на мову і мови на суспільство, для дослідження природи мови як 

соціального явища, його місця та ролі в суспільному розвитку. У роботі 

соціолінгвістичний метод застосовується для визначення ролі мистецтва як у 

суспільному житті, так і художніх текстах як відображенні реальної 

дійсності. Враховуючи професійні, освітні, вікові, гендерні та інші ознаки, 
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проведено аналіз та розроблено класифікації комунікантів у мистецькій 

комунікативній ситуації. 

Метод паралінгвістики забезпечив аналіз феномену мистецтва як 

засобу невербальної комунікації, а також окреслити спектр невербальних, 

немовних засобів (фонаційних, кінетичних, графічних), які є частиною 

мистецької комунікативної ситуації й передають разом із вербальними 

засобами смислову інформацію. Паралінгвістичні засоби є функціональним 

компонентом мистецького дискурсу, релевантним для конкретного 

мовленнєвого спілкування, що забезпечує реалізацію повного, комплексного 

(полікодового) змісту комунікації [63, c. 88; 65, с. 38]. 

Наступний етап дослідження, який передбачав лексико-семантичний 

аналіз феномену мистецтва, дав змогу визначити основні засоби 

екстеріоризації феномену мистецтва в англійській мові. Було проаналізовано 

засоби номінації творів мистецтва, особливості вербалізації їх дескриптивних 

та предикативних маркерів, а також основні аспекти вживання стилістично 

маркованих номінацій мистецьких реалій в англомовних художніх текстах. 

Методика побудови лексико-семантичних груп, синонімічних рядів і 

семантичних полів забезпечила дослідження семантики згрупованих слів, їх 

дистрибутивних особливостей за лексичною сполучуваністю та моделями 

керування [78, с. 163]. 

Застосування аналізу словникових дефініцій дозволило висвітлити 

семантичну структуру лексико-семантичного поля мистецтва, в основі якого 

– архісема art, яка, у свою чергу, розгалужується на лексико-семантичні 

групи music, painting, sculpture, architecture, theatre, literature та ін. Детальний 

аналіз словникових дефініцій двох найбільш часто вживаних в англомовних 

художніх текстах лексико-семантичних груп музики й живопису дозволив 

порівняти їх лексико-семантичну структуру й визначити семантичну 

дистанцію аналізованих понять [6, с. 110; 15, с. 6; 117, с. 50]. 

За допомогою компонентного аналізу було визначено семантичну 

структуру досліджуваних мовних одиниць для розкриття семантичних 
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зв’язків між лексичними одиницями в контексті, досліджено структурну 

організацію лексико-семантичного поля мистецтва. Шляхом 

дистрибутивного аналізу одержаних із лексикографічних джерел даних 

було виявлено основні принципи категоризації мікросистем лексико-

семантичних груп лексико-семантичного поля мистецтва, що вказують на 

жанр, стиль, спосіб репрезентації, знаряддя для створення твору мистецтва та 

ін.  

Звернення до лексикографічних джерел дало змогу виявити основні 

засоби номінації лексико-семантичних груп у лексико-семантичному полі 

мистецтва й скласти перелік первинних номінацій досліджуваного феномену. 

Систематизація вторинних номінацій феномену мистецтва в англомовних 

художніх текстах виявила спільні та відмінні вектори вербалізації творів 

різних видів мистецтва на прикладі музики та живопису. Це дозволило 

зробити висновок про поліаспектність номінації у процесі спілкування за 

допомогою творів мистецтва, а їх класифікацію здійснити за принципом 

актуалізації номінації назви, жанру, автора/репрезентатора, способу 

репрезентації. За допомогою аналізу емпіричного матеріалу була здійснена 

спроба подальшої ієрархічної класифікації способів номінації мистецьких 

реалій за вищезазначеними параметрами.  

За методом спостереження визначено особливості вербалізації 

дескриптивних та предикативних маркерів феномену мистецтва в 

англомовних художніх текстах. У результаті аналізу та синтезу отриманих 

спостережень були створені класифікації вербальних маркерів феномену 

мистецтва. Дескриптори феномену мистецтва були класифіковані на основі 

типології прикметників, іменників, займенників та числівників за 

структурними та семантичними параметрами. Шляхом компонентного 

аналізу було проаналізовано одно- та багатокомпонентні лексичні 

конструкції на позначення дескрипції мистецьких реалій. Предикація як засіб 

вербалізації дії в контексті мистецької комунікативної ситуації була 

класифікована за актантами та якісними характеристиками. 
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У результаті проведеного стилістичного аналізу було визначено два 

вектори актуалізації феномену мистецтва в англомовних художніх текстах: 

як об’єкта та як суб’єкта вираження стилістично маркованих номінацій. У 

ролі об’єкта актуалізації стилістично маркованих номінацій феномен 

мистецтва вербалізується за допомогою стилістичних засобів на різних 

рівнях мовної організації, а саме, на фонетичному, лексико-семантичному та 

синтаксичному. Феномен мистецтва як суб’єкт актуалізації стилістично 

маркованих номінацій розглядається як засіб опису певних понять і ситуацій, 

що не належать до мистецького дискурсу, проте на метафоричному рівні 

порівнюються з мистецькими реаліями [13, с.19; 218]. 

Наступний етап дослідження передбачав детальне вивчення та аналіз 

комунікативно-дискурсивних аспектів актуалізації феномену мистецтва в 

англомовних художніх текстах. Методологічною базою для досягнення 

поставлених завдань на цьому етапі стало поєднання комунікативного та 

дискурсивного підходів. 

Комунікативний підхід дозволив проаналізувати загальні закони 

комунікації, структуру мовного коду в процесі спілкування, закономірності 

взаємодії вербальних і невербальних засобів комунікації, етапи породження 

та сприйняття творів мистецтва за різних комунікативних умов [61, с. 60; 

139, с. 63]. За основу було взято комунікативну модель Р. Якобсона, за якою 

будь-яке спілкування складається з таких компонентів, як адресат, адресант, 

контекст, повідомлення, контакт, код. 

Дискурсивний підхід представлений дискурс-аналізом як інтегральним 

лінгвістичним методом, що забезпечує вивчення мовленнєвої діяльності 

людини, виходячи з її соціокультурної й психологічної обумовленостей, 

поєднує прагматику, когнітивну лінгвістику, соціолінгвістику й 

психолінгвістику та вивчає мовленнєву діяльність людини в аспекті 

породження/сприйняття; функцій, інтенцій; когнітивних механізмів; а також 

з урахуванням соціальних і культурних чинників [34, с. 220; 81, с. 12; 104, 

с. 212; 164, c. 430; 166, c. 48]. Таке різновекторне спрямування об’єктивації 
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дискурсу визначає поліаспектність підходів до його дослідження – 

функціональний, антропоцентричний, семіотичний, прагматичний, 

комунікативний [78, c. 135].  

У нашому дослідженні увага фокусується саме на комунікативному 

аспекті функціонування дискурсу, з позицій якого дискурс трактується як 

комунікативна подія, ситуація, що інтегрує текст із іншими її складниками, 

зокрема екстралінгвістичними соціальними, референційними (обставинами, 

часом, простором комунікації), когнітивними й психологічними чинниками, 

що опосередковують взаємодію учасників спілкування, їх мотиви, цілі та 

стратегії [117, с. 626]. 

У ході дослідження, спираючись на результати синтезу 

комунікативного та дискурсивного підходів, було здійснено комплексний 

аналіз комунікативно-дискурсивних особливостей актуалізації феномену 

мистецтва за такими складовими: твір мистецтва як повідомлення в 

мистецькій комунікативній ситуації, статусно-рольові характеристики 

учасників спілкування й умови спілкування в мистецькому дискурсі, а також 

реалізація фонових знань у процесі декодування творів мистецтва в 

англомовних художніх текстах. 

Дослідження твору мистецтва як повідомлення в мистецькій 

комунікативній ситуації здійснювалося за рахунок застосування методу 

таксономії та конверсаційного аналізу. За методом таксономії на основі 

лінгвістичного аналізу й спостереження було визначено й класифіковано ролі 

й функції творів мистецтва в англомовних художніх текстах. Метод 

конверсаційного аналізу, в основу якого покладене дослідження специфіки 

лінгвальних і екстралінгвальних чинників ведення розмови, моделювання й 

прогнозування перебігу спілкування, можливості управління поведінкою 

партнера, дозволив виявити поетапну фрагментацію мистецької 

комунікативної ситуації на передінтродуктивний, інтродуктивний і 

постінтродуктивний етапи. Спілкування розглядалося як інтеракція активних 

учасників, які здійснюють вибір однієї з кількох альтернативних дій, що 
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забезпечує створення сприятливих або несприятливих умов взаємодії [117, 

с. 628].  

Статус комунікантів аналізується з точки зору опозиції митець – 

реципієнт та інтеракції між ними. На основі методу таксономії було 

виявлено типи комунікантів за якісними та кількісними показниками. 

Контекстуальний аналіз дозволив проаналізувати статусно-рольові 

характеристики учасників спілкування у комплексі з усіма складниками 

комунікативної ситуації, від конкретної ситуації спілкування до сукупності 

культурних і соціальних умов, які зумовлюють смисловий і мовний комплекс 

комунікативних актів [117, с. 519]. 

За основу аналізу часопросторових умов спілкування було взято 

типологію часу та простору, за якою часові характеристики спілкування 

підлягають класифікації за структурою, хронологізацією, референцією, 

девіаціями, роллю; простір визначається за такими параметрами, як тип, 

структура, референція, масштаб, роль. Релевантність повноцінної актуалізації 

часопросторових характеристик у мистецьких комунікативних ситуаціях за 

вищенаведеними параметрами підтверджується прикладами з англомовних 

художніх текстів.  

Аналіз семіотичних аспектів актуалізації феномену мистецтва в 

мові дозволив виявити закономірності вербалізації мистецьких реалій за 

рахунок об’єктивації різних каналів передавання інформації, які 

підлягають дистрибуції за гомогенною та гетерогенною сенсорною 

медіальністю. За допомогою синтезу аналізованого матеріалу було 

проаналізовано комбінаторику сенсорних аналізаторів, які відповідають 

за сприйняття різних видів мистецтва, з відповідними вербалізаторами  

[135, с. 149]. 

Інформаційно-пошуковий метод та аналіз енциклопедичних джерел 

дозволив здійснити зіставлення реалізації декодування творів мистецтва в 

англомовних художніх текстах та їх референтів в реальній дійсності на 

основі фонових знань наратора та читача. Аналіз актуалізації фонових знань 
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проводився за конкретним твором мистецтва, за загальною стилістикою 

творчості митця та за характеристикою митця. 

Отже, полівекторна природа феномену мистецтва як засобу 

спілкування інтегрує дисциплінарні та міждисциплінарні методи 

дослідження, що, у свою чергу, забезпечує комплексний підхід до аналізу 

мистецьких реалій в англомовних художніх текстах. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Феномен мистецтва як елемент культури посідає важливе місце в 

системі гуманітарного знання, яке, детермінуючи домінантну роль духовного 

начала й інтелекту в сучасному суспільстві, є засобом пошуку моральних і 

світоглядних орієнтирів, ідеалів і цілей людства. Будучи невід’ємним 

компонентом гуманітарного знання, культура визначається як сукупність 

матеріальних та духовних цінностей, створених людством упродовж його 

історії. Як об’єкт вивчення комплексу гуманітарних наук (культурології, 

етнографії, культурної антропології, соціології, психології, історії), культура 

об’єднує в собі науку й освіту, мистецтво, мораль, світогляд. Вона, 

базуючись на системі цінностей і норм, є спадковою пам’яттю колективу, яка 

існує в діалозі з іншими культурами. 

Важливим елементом духовної культури є мистецтво як художня 

творчість людини, художньо-образна форма відтворення дійсності, 

специфічне упредметнення естетичного світу людини. Плюралізм підходів до 

визначення мистецтва зводиться до однієї сутності розуміння цього 

феномену як творчого відображення та відтворення дійсності в художніх 

образах, що актуалізуються за допомогою діяльності, спрямованої на 

створення естетично-виражальних форм. На сьогодні філософський аналіз 

сутності людини й естетичної сутності мистецтва як двох найскладніших 

сфер людського духа приводить до висновку, що мистецтво моделює, 

ілюзорно відтворює цілісне людське буття, а культура реалізує це буття.  
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Адгерентність функціонування мови та різних видів мистецтва як 

єдність спільних та відмінних рис є об’єктом уваги вчених із різних сфер 

гуманітарного знання. Мова розглядається не лише як засіб комунікації, а й 

як еталон динамічних процесів розвитку людства, у яких мистецтво, будучи 

вторинною моделювальною системою й конструюючись за прикладом 

первинної природної мови, відіграє вагому роль. 

Мова й мистецтво як форми людської свідомості й елементи культури 

мають низку гомогенних аспектів, що детермінуються спорідненою 

функціональністю. Спільним знаменником в аналізі адгерентності 

функціональних аспектів мови та мистецтва є функції культури: пізнавальна, 

інформативна, комунікативна, регулятивна, аксіологічна, світоглядна, 

виховна. Вони наявні в описах функцій як мови, так і мистецтва, що свідчить 

про їх спорідненість та одновекторну спрямованість цілей та завдань. Проте 

наявність функцій, притаманних лише одній з аналізованих систем, свідчить 

про неможливість їх ототожнення. Так, номінативною й мислетворчою 

функціями наділена лише мова. Гедоністична й сугестивна функції є 

характерними для мистецтва. Водночас функціонування мови та мистецтва 

переплітається на образному рівні з точки зору аналізу мови як результату 

творчої діяльності людства, тобто мистецтва, а мистецтва як мови, вираженої 

відповідними знаками. 

Мистецтво, реалізуючись за рахунок історично обумовленого 

відтворення багатобічності реальної дійсності та індивідуальних 

особливостей сприйняття її людиною, класифікується за такими критеріями: 

за кількістю використаних засобів (прості (живопис, скульптура, поезія, 

музика); складні, або синтетичні (балет, театр, кіно)); за співвідношенням 

твору мистецтва й реальності (образотворчі (реалістичний живопис, 

скульптура, фотографія); виразні (орнамент, музика)); за відношенням до 

простору й часу (просторові (образотворче мистецтво, скульптура, 

архітектура); часові (література, музика); просторово-часові (театр, 

кіно)); за часом виникнення (традиційні (поезія, танець, музика); нові 
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(фотографія, кіно, телебачення, відео)); за рівнем застосування в побуті 

(прикладні (декоративно-вжиткове мистецтво); витончені (музика, 

танець)). 

Ураховуючи суміжність мови та мистецтва на рівні знакових систем, у 

дисертаційному дослідженні фокусуємо увагу на класифікації видів мистецтв 

за формою чуттєвого (сенсорного) сприйняття як пізнавального психічного 

процесу, що полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності 

всіх їх якостей за безпосередньої дії на органи чуття. Відповідно до 

провідного аналізатора, який бере участь у творенні перцептивного образу 

(за модальністю сприйняття), існують зорове, слухове, тактильне, смакове й 

нюхове (ольфакторне) сприйняття.  

Кожен вид мистецтва має свою художню мову, яка створює художній 

образ. Так, у літературі головною складовою художньої мови є слово, у 

музиці – спеціально організовані звуки, у живописі – колір, за допомогою 

якого передаються об’єкти реальної або ірреальної дійсності. Адгерентність 

мови та музики реалізується на рівні звукової та писемної представленості, а 

також у закономірностях лексичної та синтаксичної побудови. Враховуючи 

різну знакову природу мови та живопису, точки їх дотику знаходимо, 

зважаючи на їх функціональну спрямованість (мають потенціал емотивного 

та естетичного впливу) та правила сполучуваності.  

Інкорпоруючись у систему художнього твору, описи творів мистецтва 

актуалізують поняття інтертекстуальності як спектра міжтекстових 

відношень, у яких будь-який текст завжди є складником більш широкого 

культурного тексту. Суть інтертекстуальності полягає у відтворенні в 

літературному творі конкретних літературних явищ інших творів, більш 

ранніх, через цитування, алюзії, ремінісценції, пародіювання тощо. Ця 

інкорпорація відбувається за прямими (на рівні безпосереднього вживання 

номінацій мистецьких реалій, що виражаються екфрасизацією й 

термінологізацією/детермінологізацією) та непрямими (за рахунок 

актуалізації імпліцитних асоціацій із феноменом мистецтва, що 
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виражаються за допомогою метафоризації, лейтмотивізації та імітації) 

векторами. 

Кожен вид мистецтва є семіотичною системою, в основі якої – 

багатовіковий досвід, культурне надбання як окремих націй, так і людства в 

цілому. Мова мистецтва – невід’ємна частина концептуальної картини світу, 

що знаходить свою репрезентацію у мовній картині світу. Феномен 

мистецтва як сегмент концептуальної картини світу містить у собі різні види 

творчості, які мають певні значення й засоби вираження, національно-

культурну специфіку й утворюють концептосфери.  

Семіотичні аспекти семантизації мистецтва мають 

конвенціональний характер і реалізуються на рівні інтерпретації 

сприйняття творів мистецтва. В основу цих інтерпретацій покладена 

базова в теорії семіотики класифікація знаків Ч. Пірса, а також 

конвенціональний зв’язок музичних та живописних фігур із певними 

референтами на різних структурних рівнях музики та живопису.  

Дискурс мистецтва в системі художнього дискурсу є формою 

об’єктивації змісту свідомості, що реалізується за допомогою художніх 

засобів мовою мистецтва. Мистецтво, будучи невербальним за природою, 

належить до корпусу позамовних засобів комунікації, яка містить 

статусно-рольові характеристики учасників, умови та організацію 

спілкування.  

Адаптація моделі комунікації Р. Якобсона до мистецької 

комунікативної ситуації дозволила виявити такі складові мистецького 

дискурсу: адресант (митець/репрезентатор), адресат (реципієнт), 

мистецький контекст, невербальне повідомлення, сенсорний контакт, 

немовний код. Вербалізована ідея твору кодується митцем знаковими 

засобами певного виду мистецтва й матеріалізується в художньому 

образі. Твір мистецтва сприймається репрезентатором, ментально 

інтерпретується й передається реципієнтові засобами авторського 
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немовного коду. Реципієнт сприймає авторський немовний код і декодує 

його у твір мистецтва.  

Ураховуючи міждисциплінарну природу вивчення актуалізації 

феномену мистецтва в мові, в роботі застосовується комплексний підхід до 

дослідження мистецьких комунікативних ситуацій, що, у свою чергу, 

передбачає залучення широкого спектра відповідних загальнонаукових та 

лінгвістичних методів дослідження. Фокусуючись на комунікативно-

дискурсивних аспектах буття мистецтва та засобах його актуалізації в 

англомовних художніх текстах, у роботі увага зосереджується на 

комунікативно-прагматичній та когнітивно-дискурсивній парадигмах із 

залученням знань та досвіду порівняльно-історичної та системно-структурної 

парадигм. Також застосовуються міждисциплінарні методи 

лінгвокультурології, психолінгвістики, соціолінгвістики та паралінгвістики. 

Основні результати, одержані в першому розділі, висвітлені в таких 

публікаціях [20; 21; 144; 145; 149; 169]. 
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РОЗДІЛ 2 

НОМІНАТИВНО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ 

МИСТЕЦЬКИХ РЕАЛІЙ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

 

2.1. Номінативні параметри реалізації мистецьких реалій 

 

2.1.1. Номінація як основний засіб екстеріоризації лексико-

семантичного поля мистецтва 

 

2.1.1.1. Номінація мистецьких реалій у лексикографічних 

джерелах 

 

Лексико-семантичне поле мистецтва має складну ієрархічну структуру, 

що розгалужується за багатьма векторами, зумовлюючи утворення лексико-

семантичних груп. Лексико-семантичні групи, у свою чергу, поділяються на 

менші за обсягом мікросистеми – синонімічні ряди, антонімічні пари, гіперо-

гіпоніми, конверсиви тощо [47, с. 58; 70, с. 212; 41, с. 87]. 

Лексема «мистецтво» має узагальнене значення й виконує роль 

архісеми. Ця архісема у своєму складі має інтегральну ознаку, що об’єднує 

всі одиниці поля [70, 211]. Для виявлення цієї ознаки звертаємося до 

англомовних лексикографічних джерел.  

В Oxford Dictionary [246] знаходимо гіперо-гіпонімічну диференціацію 

номінацій «art» і «the arts», з якої бачимо, що лексема «art» корелює 

здебільшого з візуальними видами мистецтва, а лексема «the arts» постає у 

ролі гіпероніма й акумулює в собі референцію на всі види мистецтва: 

art n 1) [mass noun] the expression or application of human creative skill 

and imagination, typically in a visual form such as painting or sculpture, producing 

works to be appreciated primarily for their beauty or emotional power: the art of 
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the Renaissance; great art is concerned with moral imperfections; she studied art 

in Paris. 

a) works produced by human creative skill and imagination: his collection 

of modern art; [as modifier]: an art critic; 

b) creative activity resulting in the production of paintings, drawings, or 

sculpture: she’s good at art; 

2) (the arts) the various branches of creative activity, such as painting, 

music, literature, and dance: the visual arts; [IN SINGULAR]: the art of 

photography; 

3) (arts) subjects of study primarily concerned with human creativity and 

social life, such as languages, literature, and history (as contrasted with scientific 

or technical subjects): the belief that the arts and sciences were incompatible; the 

Faculty of Arts; 

4) a skill at doing a specified thing, typically one acquired through practice: 

the art of conversation. 

Таким чином, інтегральною ознакою архісеми «мистецтво» в 

англійській мові є креативна діяльність або результат цієї діяльності, 

спрямований на створення певного артефакту естетичного характеру. 

До лексико-семантичного поля мистецтва належать такі лексико-

семантичні групи: укр. музика, живопис, скульптура, архітектура, театр та 

ін.; англ. music, painting, sculpture, architecture, theatre, etc. Кожна із цих 

лексико-семантичних груп має свої відмінні риси й складається з відповідних 

мікросистем, які вказують на жанр, стиль, способи та засоби репрезентації. 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary в розділі категоризації лексико-

семантичної системи мови в пункті Culture виділяє такі мікросистеми 

лексико-семантичних груп основних видів мистецтва: 

Art: art equipment (brush, canvas, oil paint, palette, etc.), artwork and 

techniques (batik, portrait, silhouette, sketch, etc.), describing art (abstract, 

foreground, inspiration, masterpiece, etc.), styles of art (academicism, 

http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/topic/artwork_and_techniques/batik
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/topic/artwork_and_techniques/portrait
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/topic/artwork_and_techniques/silhouette
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/topic/artwork_and_techniques/sketch_4
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postmodernism, rococo, socialist realism, etc.), the art world (art gallery, artwork, 

auction, collection, exhibition, etc.). 

Film: film people (actress, cameraman, hero, screenwriter, etc.), film plots 

(backstory, flashback, monologue, scenario, etc.), film reviews and promotion (the 

big screen, cast, voice-over, etc.), film-making equipment (camera, director’s 

chair, filmstrip, make-up, etc.), making films (animate, direct, montage, shooting, 

zoom in, etc.), showing films (audience, critic, HD, home cinema, release, etc.), 

types of film (action movie, cartoon, comedy, motion picture, etc.). 

Literature: characters in a story (goody, heroine, love interest, narrator, 

etc.), describing a story (heart-rending, moving, spine-chilling, unreadable, etc.), 

elements of a story (beginning, description, direct speech, motif, plot, etc.), parts 

of a book (binding, cover, epigraph, subtitle text, etc.), people in publishing 

(author, dramatist, novelist, reviewer, etc.), poetry (anapaest, free verse, 

hexameter, ode, poem, etc.), types of story (autobiography, folk tale, novel, saga, 

sketch, etc.), types of text (column, letter, monograph, pamphlet, etc.), writing and 

publishing (abridge, draft, edit, print, typesetter, etc.). 

Music: describing music (acoustic, climax, soft, strain, timbre, etc.), 

listening to music (headphones, remix, soundtrack, theme, etc.), live music (act, 

audience, concert, microphon, musical director, etc.), musical instruments 

(accordion, drumstick, flute, pedal, piano, etc.), people in the music world 

(baritone, composer, orchestra, pianist, virtuoso, etc.), pieces of music (adagio, 

duet, instrumental, melody, sonata, etc.), producing music (album, repertoire, 

soundcheck, soundtrack, etc.), reading music (bar, crescendo, rest, score, 

semibreve, tempo, etc.), styles of music (acid house, baroque, classical, jazz, 

opera, pop, rock, etc.). 

Theatre: elements of a play (act, drama, monologue, villain, etc.), in the 

theatre (booking office, curtain, orchestra pit, upper circle, etc.), people in theatre 

(costumier, prima donna, theatregoer, wardrobe mistress , etc.), producing a play 

(casting, dramatize, dress rehearsal, first night, run-through, etc.), types of play 

(amateur dramatics, Broadway, comedy of manners, tragedy, etc.). 
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Розглянемо більш детально дві найбільш часто вживані в англомовних 

художніх текстах лексико-семантичні групи з лексико-семантичного поля 

мистецтва, які є різними за природою репрезентації, – музику й живопис, – і 

спробуємо виявити їх адгерентні риси. 

Поняття музика в англійській мові має номінацію music і в словнику 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary [245] знаходимо такі визначення 

зазначених понять: 

music mass noun 

1) vocal or instrumental sounds (or both) combined in such a way as to 

produce beauty of form, harmony, and expression of emotion: couples were 

dancing to the music; baroque music. 

a) the art or science of composing or performing music: he devoted his life to 

music; 

b) a sound perceived as pleasingly harmonious: the background music of 

softly lapping water; 

2) The written or printed signs representing vocal or instrumental sound: 

Tony learned to read music; 

a) The score or scores of a musical composition or compositions: the music 

was open on a stand. 

Поняття живопис в англійській мові репрезентується бінарною 

номінацією picture та painting. У словнику Oxford Advanced Learner's 

Dictionary [245] вони мають такі визначення: 

picture noun 

1) [countable] a painting or drawing, etc. that shows a scene, a person or 

thing: A picture of flowers hung on the wall. The children were drawing pictures of 

their pets. She wanted a famous artist to paint her picture (= a picture of herself). 

a book with lots of pictures in it; 

2) [countable] a photograph: We had our picture taken in front of the hotel. 

The picture shows the couple together on their yacht. Have you got any pictures of 

your trip? 
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3) [countable] an image on a television screen: harrowing television pictures 

of the famine; satellite pictures; The picture isn't very clear tonight; 

4) [countable, usually singular] a description that gives you an idea in your 

mind of what something is like: The writer paints a gloomy picture of the 

economy. The police are trying to build up a picture of what happened. From 

newspaper reports a picture emerges of a country barely under control. The TV 

report painted a much rosier picture of the employment situation than research 

shows to be the case; 

5) [countable, usually singular] a mental image or memory of something: I 

have a vivid picture of my grandfather smiling down at me when I was very small; 

6) the picture [singular] the general situation concerning 

somebody/something: Just a few years ago the picture was very different. The 

overall picture for farming is encouraging; 

7) [countable] a film/movie: The movie won nine Academy Awards, 

including Best Picture. (especially North American English) I believe her 

husband's in pictures (= he acts in movies or works in the movie industry); 

8) the pictures [plural] (old-fashioned, informal) the cinema/the movies: 

Shall we go to the pictures tonight? 

painting noun 

1) [countable] a picture that has been painted: a collection of paintings by 

American artists, cave paintings; 

2) [uncountable] the act or art of using paint to produce pictures: Her 

hobbies include music and painting; 

3) [uncountable] the act of putting paint onto the surface of objects, walls, 

etc.: painting and decorating. 

Лексема picture є багатозначною і, зважаючи на об’єкт нашого 

дослідження, враховуємо лише перше її значення: a painting or drawing, etc. 

that shows a scene, a person or thing. 

Також беремо до уваги перше значення поняття art, що корелює із 

зображальними видами мистецтва: the expression or application of human 
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creative skill and imagination, typically in a visual form such as painting or 

sculpture, producing works to be appreciated primarily for their beauty or 

emotional power. 

За формулою визначення семантичної дистанції  

D = 1 – [2 × q] ÷ [a + b], 

де  D – семантична дистанція,  

а – загальна кількість значень першого слова,  

b – загальна кількість значень другого слова,  

q – кількість збіжних значень,  

вираховуємо наближення значень музики та живопису:  

D = 1 – [2 × 1] ÷ [2 + 12] = 0,86, 

із чого робимо висновок, що знакова природа цих видів мистецтва значно 

впливає на їх семантичну віддаленість, проте функціональна спрямованість, 

виражена спільними лексемами art і emotion/emotional, дозволяє їм бути в 

одному лексико-семантичному полі й підпорядковуватись архісемі 

«мистецтво». 

Повертаючись до ієрархічної структурованості мови, звертаємо увагу 

на те, що лексикографічні джерела фіксують підпорядкованість гіперо-

гіпонімічних відношень, а також зазначають синонімічні ряди та антонімічні 

пари у лексико-семантичних групах. 

У визначенні поняття music Oxford Advanced Learner’s Dictionary дає 

посилання на словникові дефініції: 

1) жанрової дистрибуції музичних творів: chamber music – classical 

music written for a small group of instruments; country and western music – a 

type of music in the style of the traditional music of the southern and western US; 

rock music – a type of loud popular music, developed in the 1960s, with a strong 

beat played on electric guitars and drums; soul music – a type of music that 

expresses strong emotions, made popular by African American musicians; 

2) суміжних музичних реалій: beat – the main rhythm, or a unit of rhythm, 

in a piece of music, a poem, etc.; harmony – the way in which different notes that 
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are played or sung together combine to make a pleasing sound; melody – 1) a 

tune, especially the main tune in a piece of music written for several instruments or 

voices; 2) a piece of music or a song with a clear or simple tune; 3) the 

arrangement of musical notes in a tune; note – a single sound of a particular 

length and pitch (= how high or low a sound is), made by the voice or a musical 

instrument; the written or printed sign for a musical note; rhythm – a strong 

regular repeated pattern of sounds or movements; sing – to make musical sounds 

with your voice in the form of a song or tune; tempo – the speed or rhythm of a 

piece of music; tone – the quality of a sound, especially the sound of a musical 

instrument or one produced by electronic equipment; vocal – connected with the 

voice. 

Там само знаходимо посилання на колокації лексеми music за такими 

критеріями: 

Listening: listen to/enjoy/love/be into music/classical music/jazz/pop/hip-

hop, etc.; listen to the radio/an MP3 player/a CD; put on/play a CD/a song/some 

music; turn down/up the music/radio/volume/bass; go to a concert/festival/gig/

performance/recital; copy/burn/rip music/a CD/a DVD; download music/an 

album/a song/a demo/a video. 

Playing: play a musical instrument/the piano/percussion/a note/a riff/the 

melody/a concerto/a duet/by ear; sing an anthem/a ballad/a solo/an aria/the blues/

in a choir/soprano/alto/tenor/bass/out of tune; hum a tune/a theme tune/a lullaby; 

accompany a singer/choir; strum a chord/guitar; 

Performing: form/start/get together/join/quit/leave a band; give a 

performance/concert/recital; do a concert/recital/gig; play a concert/gig/festival/

venue; perform (British English) at/in a concert/(especially North American 

English) a concert; appear at a festival/live; go on/embark on a (world) tour 

Recording: write/compose music/a ballad/a melody/a tune/a song/a theme 

song/an opera/a symphony; land/get/sign a record deal; be signed to/be dropped 

by a record company; record/release/put out an album/a single/a CD; be top of/
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top the charts; get to/go straight to/go straight in at/enter the charts at number 

one. 

Дефініція лексеми picture в Oxford Advanced Learner’s Dictionary 

доповнюється посиланням на її синонімічний ряд (painting, drawing, portrait, 

print, sketch) та узагальнювальне визначення зазначених лексем: These are all 

words for a scene, person or thing that has been represented on paper by drawing, 

painting, etc. [245]. 

Після узагальнювального визначення даються дистинктивні дефініції 

кожної лексеми: picture – a scene, person or thing that has been represented on 

paper using a pencil, a pen or paint (The children were drawing pictures of their 

pets); painting – a picture that has been made using paint (a collection of 

paintings by American artists); drawing – a picture that has been made using a 

pencil or pen, not paint (a pencil/charcoal drawing); portrait – a painting, 

drawing or photograph of a person, especially of the head and shoulders 

(Vermeer’s ‘Portrait of the artist in his studio’ a self-portrait (= a painting that 

you do of yourself)); print – a picture that has been copied from a painting using 

photography (a Renoir print); sketch – a simple picture that is drawn quickly and 

does not have many details (I usually do a few very rough sketches before I start 

on a painting). 

Отже, аналіз номінації мистецьких реалій у лексикографічних джерелах 

показав, що вербалізатори феномену мистецтва представлені широким 

спектром номінативних одиниць, утворюючи лексико-семантичні групи, що 

підпорядковуються архісемі art.  

 

2.1.1.2. Номінація мистецьких реалій в англомовних художніх 

текстах 

 

Номінація мистецьких реалій в англомовних художніх текстах 

відповідає основним критеріям таксономії досліджуваного феномену в 

лексикографічних джерелах і доповнюється додатковими аспектами 
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вербалізації творів мистецтва, що актуалізуються на рівні прямих і непрямих 

номінацій у лексико-семантичних групах музики та живопису [113, с. 51]. 

Виходячи з результатів аналізу лексикографічних джерел та 

ілюстративного матеріалу, базовою номінацією лексико-семантичної групи 

музики в англійській мові є лексема music. До її синонімічного ряду входять 

лексеми melody, tune, piece, note, song, tone, становлячи групу прямих 

номінацій поняття музики. Суміжними лексичними актуалізаторами 

феномену музичного мистецтва в англомовних художніх текстах є дієслова 

to play та to sing. 

Лексико-семантичне поле живопису репрезентується базовими 

номінаціями picture та painting і доповнюється синонімічним рядом лексем 

drawing, portrait, landscape, sketch. 

Непрямі номінації мистецьких реалій актуалізуються в процесі 

мовлення і не є зафіксованими в лексикографічних джерелах. Вони 

декодуються на основі фонових знань реципієнта художнього твору із 

множини можливих смислів [59, с. 51; 154, с. 74]. 

Аналіз емпіричного матеріалу виявив такі критерії актуалізації творів 

мистецтва в англомовних художніх текстах: за назвою, за жанром, за 

автором/репрезентатором, за засобом репрезентації. У свою чергу, ці критерії 

підлягають подальшій ієрархічній класифікації.  

Вербалізація твору мистецтва за назвою підлягає кількісній та якісній 

дистинкціям. За кількісними показниками вони поділяються на повні, 

розгорнуті, редуковані й альтернативні. За якісними ознаками назви творів 

мистецтва корелюють із категоріями репрезентативності (вокальні та 

інструментальні (у музиці), живописні та фотографічні (у зображальному 

мистецтві)) й референтності (міметичні й неміметичні твори мистецтва). У 

писемному тексті назви творів мистецтва виділяються курсивом або беруться 

у лапки й можуть вживатися як окремо, так і в сполученні з іншими 

способами номінації феномену мистецтва (за автором/репрезентатором, 

жанром, дескрипцією та ін.).  
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За кількісними показниками повна назва твору мистецтва передбачає 

загальновживану назву, наприклад, Symphony Rosaline, Prelude a I'apres-midi 

d'un faune, “Come Fly with Me”, “Your Love is King” (музика), Pandora, Mona 

Lisa (живопис). Розгорнута назва є маловживаною і здебільшого зазначається 

в енциклопедичних джерелах, хоча трапляються випадки їх вживання і в 

художніх текстах. Розгорнутою назвою Symphony No. 40 є Symphony No. 40 in 

G minor, наприклад, Symphony No. 40 in G minor plays from the corner by the 

fireplace [267, c. 261].  

Загальновживана Carmina Burana в енциклопедичній статті 

визначається так: Carmina Burana is a scenic cantata composed by Carl Orff in 

1935 and 1936, based on 24 poems from the medieval collection Carmina Burana. 

Its full Latin title is Carmina Burana: Cantiones profanæ cantoribus et choris 

cantandæ comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis ("Songs of 

Beuern: Secular songs for singers and choruses to be sung together with 

instruments and magic images").  

Редуковані назви творів мистецтва вживаються для підкреслення 

буденності ситуації або обізнаності героя з твором мистецтва: A prom of 

Beethoven's Ninth on Radio Three couldn't comfort David as he lay on his bed 

smoking [265, c. 98]. В енциклопедичній статті знаходимо розгорнуту та 

альтернативну назви вищезгаданого музичного твору: Symphony No. 9 in D 

Minor, Op. 125, byname the Choral Symphony, orchestral work in four movements 

by Ludwig van Beethoven [254]. 

Якісна вокальна категоризація назв музичних творів передбачає 

номінацію окремих пісень, а також альбомів або музичних творів , до 

яких вони належать. Також можливе вживання назв фільмів та 

телепередач на позначення музичних тем із них. Розглянемо приклади 

актуалізації зазначених критеріїв у англомовних художніх текстах, 

доповнивши їх довідковою інформацією з енциклопедичних джерел 

(табл. 2.1): 
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Таблиця 2.1. 

Типологія номінації вокальних творів  

Критерій Приклад з англомовного 

художнього тексту 

Довідкова інформація 

Назва пісні The lights were dim, the 

atmosphere smoky, and 

“Jailhouse Rock” was 

playing in the background 

[267, c. 23] 

Jailhouse Rock is a song written by 

Jerry Leiber and Mike Stoller that first 

became a hit for Elvis Presley 

Назва 

пісенного 

альбому 

She swayed slightly to the 

rhythm of “The Dark Side of 

the Moon.” [267, c. 82] 

The Dark Side of the Moon is the 

eighth album by the English rock band 

Pink Floyd  

Назва 

музичного 

твору 

“O Fortuna” from Orff’s 

Carmina Burana is blaring 

in my ears [275, c. 113] 

Carmina Burana is a scenic cantata 

composed by Carl Orff in 1935 and 

1936, based on 24 poems from the 

medieval collectionCarmina Burana. 

The first and last movements of the 

piece are called Fortuna Imperatrix 

Mundi ("Fortune, Empress of the 

World") and start with the very well 

known "O Fortuna" 

Назва 

фільму 

Midnight Cowboy started to 

spin again inside [267, c. 26] 

Midnight Cowboy is a 1969 American 

drama film based on the 1965 novel of 

the same name by James Leo Herlihy 

Назва 
телепередачі 

David sang 

'Whowantstobeamillionaire' 

at the top of his voice all the 

way back to his bedsitter in 

Bayswater [265, c. 129] 

Who Wants to Be a Millionaire? is an 

international television game show 

franchise of British origin, in which 

large cash prizes are offered for 

correctly answering a series of 

multiple-choice questions of increasing 

(or, in some cases, random) difficulty 
 

Субститутом назви вокального твору може бути: 

 перший рядок пісні: I stood up and started to sing, “It’s been a hard 

day’s night…” with my fingers waltzing and my body swinging before the grand 

piano [267, c. 9] (A Hard Day's Night is a song by the English rock band the 

Beatles) [255]; 

 один або декілька будь-яких рядків пісні: Hey diddly dee, a fat cat's 

life for me, sang David under his breath [265, c. 134]; She looked off in the other 
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direction, singing to herself. I shushed Gabe so I could hear the words; it sounded 

old and bluesy or jazzy or something like that. Gabe went pale. 

“I went down to the river, sat beneath the willow tree.  

The dew dropped on those willow leaves, 

And it rolled right down on me. 

And that’s the reason I’ve got those weepin’ willow blues.” [280, c. 64]; 

 дескрипція пісенного твору, співзвучна з його назвою: Bruce is 

singing about being on fire and his desire [274, c. 108] ("I'm on Fire" is a song 

written and performed by American rock artist Bruce Springsteen [223]).  

Категоризація назв інструментальних музичних творів корелює з 

класичними музичними творами і вживається як у поєднанні з автором або 

жанром твору, так і самостійно, наприклад, She nodded her head and we were 

in each other’s arms as Symphony No. 40 resonated through me [267, c. 110]; 

Flush with his new salary David bought Raymond the latest recording of 

Debussy's Prelude a I'apres-midi d'un faune, with its haunting theme of emerging 

sexuality on a hot summer afternoon [265, c. 85]. Номінація класичних творів 

часто реалізується за рахунок їх нумерації й конкретизації ладу й 

тональності, наприклад, “What was that?” she asks when I finish. “Chopin. A 

prelude. Opus twenty-eight, number four. In E minor” [275, c. 355]. 

Номінація творів живопису актуалізується здебільшого за допомогою 

детермінації жанру, репрезентатора або локації у комбінації з об’єктом 

зображення: portrait of Viridian, portrait of the PM, portraits of Che Guevara 

and Mao, sketch for Milton, Raphael's The Battle of Nude Men, Duchamp’s Nude 

Descending Stairs, Raphael Pandora, The Creation of Adam in the Sistine Chapel, 

наприклад, A grand portrait of a distinguished looking gentleman of yore stands 

alone on the wall behind him [267, с. 12]; And Raymond was overwhelmed by the 

same churning excitement he had felt when he first saw the Raphael Pandora in 

the flaming chateau [265, c. 46]. У наступному прикладі номінація картини 

актуалізується за рахунок одного з персонажів, зображених на ній: He 
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glanced up at the Raphael, particularly at Hope, with her sweet soothing smile 

[265, с.115]. 

На якісному рівні категорія референтності передбачає дистрибуцію 

номінацій творів мистецтва на міметичні та неміметичні. Міметичні назви 

мають відповідники в реальній дійсності: “A Groovy Kind of Love” is playing 

on the stereo [267, c. 68]. Цитата з енциклопедичної статті підтверджує 

міметичність цього прикладу: “A Groovy Kind of Love” is a pop song written by 

Toni Wine and Carole Bayer Sager and published by the Screen Gems music 

publishing company. It is heavily based on the Rondo movement of Sonatina in G 

major, op. 36 no. 5 by Muzio Clementi. The song was released first by Diane & 

Annita in 1965, and several covers have since appeared on worldwide music 

charts [163]. Неміметичні назви є наслідком авторської уяви й існують лише в 

просторі конкретного художнього тексту: One day I’d compose a symphony for 

her—for us—and call it Rosaline [267, c. 108] (музика); On the chair near the 

door was a far more explicit drawing of Rupert, entitled: Orgasm – July 26th 

[265, c. 115] (живопис). 

У наступному прикладі спостерігаємо опис неміметичного портрета за 

допомогою введення в текст міметичних творів живопису: The front door was 

unlocked. The entryway was creaky and opulent (like everything else here), 

presided over by a large framed portrait of the Wickhams: Wallace and 

Minerva—or so I assumed. They were not the stiff-lipped Victorians I’d expected. 

Her beauty was somewhere between Dora Maar and Mona Lisa—exotic and 

mysterious but elusive [280, c. 17]. 

За жанром вербалізація музичних творів реалізується в англомовних 

художніх текстах такими прямими номінаціями, як fugue, prelude, adagio, 

sonata, symphony, waltz, song, hymn, anthem, acid rock, indie crap, наприклад, 

Beautiful Ana, sitting with me as I play a fugue, a prelude, an adagio, a sonata 

[275, c. 401]; I closed my eyes and heard the waltz again [280, с. 48]; Especially 

when hymns are playing [279, c. 24]; PS: I also note that you included the 

Stalker’s Anthem, “Every Breath You Take.” [272, c. 35]; With a stack of LPs, the 
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changer on the chrome table played acid rock [267, c. 86]; There’s some indie 

crap thumping over the sound system and the dance floor is crowded with heaving 

bodies [275, c. 47]. 

Жанрова репрезентація номінацій творів живопису експлікується 

такими прямими номінаціями, як portrait, sketch, landscape, collage, poster, art 

deco, abstract art, pre-Raphaelites, наприклад, Portraits of every past Prime 

Minister line the wall [267, c. 19]; It was extraordinary: a landscape—a view of a 

seemingly endless lake with one protruding rock on its horizon—faded from years 

trapped inside the dank stone vault [280, c. 19]; The walls around him were 

decorated with life-like posters of Che Guevara and Charlie Chaplain [267, c. 5]; 

'Were did you meet him?' asked Galena silkily as she topped up her third drink. 'At 

Cambridge when I gave that lecture on the pre-Raphaelites. …' [265, c. 62]. 

Також жанрова належність творів мистецтва експлікується на основі 

фонових знань реципієнта: He located her room before the number of the house 

by the sound of Don Giovanni pouring out of an open second-floor window [265, 

с. 45]; Yes, I hear what you play, right through the din of this carnival—it’s “Hail 

to the Chief!” [267, с. 10]. Цитати з енциклопедичних статей детермінують 

жанрову належність цих прикладів: Don Giovanni is an opera in two acts with 

music by Wolfgang Amadeus Mozart and Italian libretto by Lorenzo Da Ponte 

[226] (опера). "Hail to the Chief" is the official Presidential Anthem of the 

United States. The song's playing accompanies the appearance of the President of 

the United States at many public appearances [230] (гімн). 

Категорія вербалізації презентації твору мистецтва за 

автором/репрезентатором класифікується за кількісними та якісними 

показниками. 

За кількісними критеріями були виявлені індивідуальні та групові 

категорії виконавців, які, у свою чергу, підлягають класифікації за якісними 

ознаками: вербалізуються прямими номінаціями та власними назвами. 

Музичні твори підлягають подальшій дистинкції за вокальним та 

інструментальним способами репрезентації. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Morrison)
https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Morrison)
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Прямими номінаціями індивідуальних репрезентаторів музичних 

творів в англійській мові є такі лексеми, як musician, composer, symphonist, 

singer. Ці номінації актуалізують вербалізацію музичних творів в 

англомовних художніх текстах таким чином: Did you know, mom, he’s a 

musician? I mean a real one. A composer [267, с. 182]; Richard Hall majored in 

Music at Harvard where he was recognized for his prodigious talent as a 

composer and virtuoso symphonist and was nicknamed ‘The Mozart Man.’ [267, 

с. 257]; I followed the sounds of Katy Perry or some other piercing pop singer who 

didn’t belong in this house [280, с. 17]. Трапляються й образні номінації митців 

maestro, virtuoso, two-penny entertainer, наприклад, She’d heard the symphony 

again and again on the radio, and for now Richard Hall to her was what he was 

always meant to be: The Maestro [267, с. 264]; They looked slightly surprised, as 

though my tone was a little too polished for a two-penny entertainer [267, с. 140]. 

До прямих номінацій авторів живописних творів належать такі 

лексеми, як painter, artist, наприклад, I admire him as a painter, but he never 

touches my heart [265, с. 72]; As an artist you must always try to go further, and 

see things in a new way [265, с. 95]. Образні номінації репрезентаторів творів 

живопису в англомовних художніх текстах представлені лексемами genius, 

dreamer, наприклад, 'A genius, I can't teach him anything,' said David, reaching 

into the dashboard [265, с. 89]; I think my mom feels sorry for Mrs. Baker – she 

says she married a dreamer, and because of that, one of the two of them will 

always be unhappy [266, с. 17]. 

Уживання власних назв на позначення індивідуального репрезентатора 

твору мистецтва корелює з реальним референтом або є наслідком авторської 

уяви.  

У ході дослідження в джерелах ілюстративного матеріалу були 

виявлені такі власні назви для номінації реальних репрезентаторів музичного 

мистецтва:  
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 композитори: Wolfgang Amadeus Mozart (a prolific and influential 

composer of the Classical era [256]), Ludwig van Beethoven (a German composer, 

a crucial figure in the transition between the Classical and Romantic eras in 

Western art music [239]), Johann Sebastian Bach (a German composer and 

musician of the Baroque period [232]), Giacomo Puccini (an Italian composer 

whose operas are among the important operas played as standards [229]), Claude-

Achille Debussy (a French composer, one of the most prominent figures associated 

with Impressionist music [224]), Thomas Tallis (an English composer who 

occupies a primary place in anthologies of English choral music [257]); 

 вокалісти: Frank Sinatra (an American singer, actor, and producer 

[228]), Jim Morrison (an American singer, songwriter, and poet [231]), Ella 

Fitzgerald (an American jazz singer [227]), Van Morrison (a Northern Irish singer, 

songwriter and musician [258]), Roberta Flack (an American singer and musician 

[221]), Aretha Franklin (an American singer-songwriter and musician [220]); Katy 

Perry (an American singer and songwriter [236]); Moby (an American singer-

songwriter, musician, DJ and photographer [190]). 

Реальні репрезентатори творів живопису представлені в аналізованому 

матеріалі такими власними назвами на позначення імен художників: Blake 

(an English poet, painter, and printmaker [260]), Duchamp (a French, naturalized 

American painter, sculptor, chess player and writer[240]), Van Gogh (a Dutch 

Post-Impressionist painter [259]), Raphael (an Italian painter and architect of the 

High Renaissance [249]), Picasso (a Spanish painter, sculptor, printmaker, 

ceramicist, stage designer, poet and playwright [248]), Rubens (a Flemish Baroque 

painter [251]), Rex Whistler (a British artist, designer and illustrator [197]), John 

Bratby (an English painter [234]), Samuel Palmer (a British landscape painter, 

etcher and printmaker [252]).  

Власні назви на позначення репрезентаторів творів мистецтва, що не 

мають референтів у реальній дійсності, є наслідком авторської уяви й 

https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Morrison)
https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Morrison)
https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Morrison)
https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Morrison)
https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Morrison)
https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Morrison)
https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Morrison)
https://en.wikipedia.org/wiki/Eva_Cassidy)
https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Morrison)
https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Morrison)
https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Morrison)
https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Morrison)
https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Morrison)
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існують лише у просторі конкретного художнього тексту. Вони можуть бути 

як головними героями, так і ситуативними персонажами. 

На позначення репрезентаторів творів мистецтва за допомогою власних 

назв в англомовних художніх текстах вживаються: 

 цілісне ім’я та прізвище: He kisses me gently as Roberta Flack finishes 

her song [272, с. 347]; Frank Sinatra sings softly over the surround sound 

speakers [274, с. 223] (музика); To the right of the fireplace was a portrait of 

Viridian by Rex Whistler, who had also been killed in the last war [265, с. 52] 

(живопис); 

 розосереджене ім’я та прізвище: “Frank? I never figured you for a 

Sinatra fan,” she says, cocking her head and giving me a curious look, as the rich 

tones of “Witchcraft” fill the room [274, с. 224] (музика); 

 лише ім’я: Aretha is belting out “Say A Little Prayer” over the store’s 

hi-fi system [273, с. 271] (музика); Raymond didn't know which was more 

beautiful, Rupert or Galena's drawing of him [265, с. 115] (живопис); 

 лише прізвище: He’s listening to his iPod. Puccini [272, с. 29]; Sinatra 

is perfect for the fox-trot [275, с. 235] (музика); The Raphael, on the other hand, 

had remained locked away in the Blue Tower, so no-one saw it except the children 

when they asked permission, or he and Anthea when less and less frequently they 

made love up there [265, с. 177] (живопис); 

 сценічне ім’я, яке може бути співзвучним з реальним ім’ям: I 

followed the sounds of Katy Perry or some other piercing pop singer who didn’t 

belong in this house [280, с. 17] (Katheryn Elizabeth Hudson is known 

professionally as Katy Perry [236]), або утворюватися за іншими принципами: 

With Moby blasting in my ears I run down Southwest Salmon Street toward the 

Willamette River [275, с. 28] (Richard Melville Hall is known by his stage name 

Moby [190]).  

У романі “Executing Mozart” (by Michael Elking) цікавим прикладом є 

вживання власної назви Mozart, де головний герой ототожнюється з відомим 

https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Morrison)
https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Morrison)
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композитором і часто номінується не власним ім’ям Richard Hall (наприклад, 

“Ah yes, Richard Hall. Britain’s young musician of the year, I believe. Why don’t 

you share your thoughts with us Mr. Hall?” [267, с. 8]), а його прізвиськом 

Mozart Man (наприклад, Studied at Harvard to become a Virtuoso symphonist 

and was nicknamed: The Mozart Man [267, с. 36]). У той же час власна назва 

Mozart об’єктивується в романі на позначення репрезентації музичних творів, 

написаних відомим композитором, наприклад, I had found somebody but 

Amadeus unaccountably stopped playing in my head [267, с. 52]. Крім прізвища 

композитора, автор вживає також окремо його ім’я Amadeus та повне ім’я з 

прізвищем Wolfgang Amadeus Mozart, наприклад, Amadeus was in constant 

release, and we gave them Night Music [267, с. 9]; His audience was the shoppers 

who forgot all about going home and the three boys who danced incredibly, 

impossibly, in rhythm with Wolfgang Amadeus Mozart! [267, с. 133]. 

До прямих номінацій групових репрезентаторів музичних творів у 

англійській мові належать такі вербалізатори, як band, trio, orchestra, 

musicians, group of musicians, throng of musicians, наприклад, The band started 

to play on cue and the mood was set [267, с. 112]; The string trio had been joined 

by a throng of other musicians to make a complete orchestra [280, с. 116].  

У живописі випадки групової репрезентації трапляються рідко й мають 

символічну природу емотивного та духовного єднання комунікантів: And 

then, for a moment, we drew together—a duet of lines and strokes [280, с. 67]. 

Також групові репрезантатори живопису актуалізуються на рівні номінації їх 

жанрової належності: Old Masters, Pre-Raphaelites, наприклад, Raymond, who 

had a flair for anticipating changes in taste, had specialized not only in Old 

Masters and Pre-Raphaelites, which were beginning to rise in value, but also 

living artists [265, с. 32]. 

В англомовних художніх текстах на позначення групових 

репрезентаторів музики, які мають реального референта, були виявлені такі 

приклади вживання власних назв: the Beatles (an English rock band [255]), 

Kings of Leon (an American rock band [237]), Deep Purple (an English rock band 

https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Morrison)
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[235]), Snow Patrol (Northern Irish-Scottish alt-rock band [253]), Boston 

Symphony Orchestra (an American orchestra [222]).  

Прикладом групового репрезентатора, який не має референта в 

реальній дійсності, є номінація музичного гурту Mystery Pisser, який виконує 

сюжетотвірну функцію в художньому творі: But then Skyler and Juli’s brothers 

formed a band, which they named Mystery Pisser [266, с. 31]. 

Аналіз ілюстративного матеріалу показав, що зі структурної точки зору 

в англомовних художніх текстах вживаються повні та скорочені власні назви 

групових музичних репрезентаторів: Deep Purple filled the air [267, с. 81] 

(повна назва); My own compositions had created quite a stir. I played often, solo 

and in orchestra, with the Boston Symphony [267, с. 108] (скорочена назва від 

Boston Symphony Orchestra [222]).  

На периферії індивідуального та групового виконання музичних творів 

знаходиться особистість диригента або керівника групи музикантів, який 

постає індивідуально, проте актуалізує групове виконання. Номінація цієї 

категорії об’єктивується лексемами bandleader, conductor, band-master, 

наприклад, Sam the bandleader launches into “Come Fly with Me,” and Carrick 

puts his arm around my waist and gently whirls me into the throng [272, с. 118], 

або експлікується з характерних невербальних дій героя, наприклад, A young 

man strolls onto the stage amid warm applause, turns to the band behind him 

and snaps his fingers [272, с. 113].  

Опозицію номінацій індивідуального та групового виконання музичних 

творів спостерігаємо в такому прикладі: My own compositions had created 

quite a stir. I played often, solo and in orchestra, with the Boston Symphony [267, 

с. 108]. 

Актуалізація феномену мистецтва за засобами репрезентації творів 

мистецтва залежить від природи їх видів. Музика передбачає вербалізацію 

аудіальних засобів передавання знаків, а живопис, відповідно, – візуальних. 

За засобом репрезентації музичних творів існують інструментальні та 

технічні засоби відтворення музичних творів. За інструментального способу 

https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Morrison)
https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Morrison)
https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Morrison)
https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Morrison)
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репрезентації феномен музичного мистецтва вербалізується через номінації 

музичних інструментів.  

В англомовних художніх текстах найчастотнішим є використання 

поняття фортепіано, яке номінується в англійській мові за допомогою базової 

лексеми piano, а також таких суміжних видових понять, як grand piano, 

organ, synthesizer. Ці поняття часто виконують роль не лише засобу 

репрезентації музичного твору, а й актуалізуються як предмет інтер’єру або 

об’єкт розмови. При цьому його наявність може об’єктивуватися без прямих 

номінацій за рахунок вживання:  

 власної назви, що конкретизує виробника музичного інструмента: 

And my Roland will fit perfectly by the pillared fireplace [267, с. 19] (The Roland 

Corporation is a Japanese manufacturer of electronic musical instruments, 

electronic equipment and software [250]); 

 стилістичних засобів, таких як метафора: Settling into my dorm meant 

getting my trunk and my piano up to the second floor. I didn’t break my back 

thanks to Gregory who, Atlas-like, carried my world on his shoulders [267, с. 6]; 

синекдоха: Oh God, I tried, but for some strange reason those kissed fingers on 

ivory keys make no sound [267, с. 53]. 

Другим за частотністю вживання в англомовних художніх текстах 

музичним інструментом є гітара, англ. guitar, яка в усіх аналізованих 

прикладах нашого дослідження виконує роль засобу виконання музичного 

твору: He lifts his guitar and rests it on his knee while he strums and looks at me 

[279, с. 132]. Пряма номінація цього музичного інструмента може 

супроводжуватися передрепрезентаційними невербальними діями, 

пов’язаними з підготовкою до виконання музичного твору: Sabin looks in the 

direction of the rooftop as he swings a strap over his shoulder and begins to run 

his fingers over the strings of an acoustic guitar [279, с. 50]. 

Також були зафіксовані поодинокі випадки вживання номінацій таких 

музичних інструментів, як cello, violin, harmonica, harp, concertina, cymbals, 
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drums, saxophone, що вживаються як у прямому (She’s an experienced matador, 

plays the cello to concert standard, and she’s a champion pole-vaulter . . . how 

about that, gentlemen? [272, с. 108]; “What’s this?” I ask as the sweet, sweet 

sound of a hundred violin strings assails us. “It’s from La Traviata. An opera by 

Verdi.” [272, с. 311]; And then the harmonica is again at my lips, twenty- five 

years on [267, с. 204]; There will probably be some schmaltzy harp music, and 

poetry readings, and a grand ol’ speech from her father about eternal love and 

taking care of his daughter [279, с. 151]; The smooth sound of a saxophone filters 

softly through hidden speakers. [267, с. 269]), так і в метафоричному значенні 

('Go avay, Joan.' Galena's voice was deep and husky like a cello played all its life 

in smoky nightclubs [265, с. 42]; I walk over to the glass wall, and I realize that 

the lower half of the wall opens concertina-style on to the balcony [274, с. 68]; 

Phantom cymbals clashed in my head [267, с. 28]; Something’s bad here, the punk 

decides. Something’s going down. He can hear the drums [267, с. 165]). 

Залучення музичних інструментів для метафоричного опису емоційного та 

психологічного стану героїв не актуалізує презентації твору мистецтва, проте 

об’єктивує феномен мистецтва загалом. 

Технічний спосіб репрезентації музичних творів вводиться вживанням 

таких номінацій технічних засобів відтворення музики, як playlist, track, iPod, 

boombox, radio, CDs, disc, mini-disc, headphones, earphones, earbud, iPod ear 

buds, speakers, surround-sound speakers, portable speaker, store’s hi-fi system, 

car sound system. Наприклад, With a stack of LPs, the changer on the chrome 

table played acid rock [267, с. 86]. 

Засоби репрезентації творів живопису передбачають вживання лексем 

на позначення матеріалу, засобів та техніки їх створення.  

Матеріал для створення творів живопису передбачає номінацію 

поверхні, на яку митець наносить зображення (canvas, paper), наприклад, 

Raymond edged towards the canvasses [265, с. 46], та матеріалів, за допомогою 

яких це зображення створюється (oil, watercolour, ink), наприклад, As they 

entered the dark hall, Sir Mervyn put on his bi-focals to admire a yellow and dark 
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blue oil [265, с. 103]; 'Dear boy' - it was Raymond calling from Scotland - 'if only 

you were here, such marvellous watercolours, I'll be home around seven, but in 

case I forget, can you put a date in the diary? [265, с. 86]; Raymond wished he had 

pastels and paper [265, с. 24]; His father’s eyes immediately dropped to the fading 

ink on his chest. “What’s all that?” “Just a drawing.” [280, с. 86]. 

За методом суцільної вибірки було виявлено, що плацдармом для 

створення візуального твору мистецтва може бути не лише традиційні папір 

та полотно, а й будь-що, що має поверхню (ceiling, torso, thighs): Moonlight 

silvered the bare floorboards. Above the crimson-curtained four-poster, the dark 

blue vaulted ceiling had been painted with stars [265, с. 53]; Then they went 

scarlet, because towering over them, resplendent as Neptune in a slipping, 

loincloth, with sea horses and seaweed painted all over his mighty torso and 

massive thighs, was Casey Andrews [265, с. 38]. 

Засоби створення передбачають вживання номінацій інвентаря 

художника, до яких належать такі лексеми, як easel, suitcase, sketchbook, 

portfolio, Наприклад, Galena had gone back to her easel, thickly applying paint 

[265, с. 46]; Galena's room was dreadful, only large enough to contain a single 

bed, stacked up canvasses, an easel, a small rickety table for her tubes of paint, 

brushes and palettes, and an ancient gramophone [265, с. 46]. 

Техніка створення твору мистецтва вербалізується через описи дій 

митця й може реалізуватися як на рівні створення картини, так і на етапі її 

споглядання. При цьому вживання прямих та непрямих номінацій власне 

картини є необов’язковим, ідея твору й враження від нього імплікуються в 

об’єктивації техніки створення твору живопису, наприклад, Galena could 

capture sadistic arrogance in a brush stroke [265, с. 47]. 

Отже, аналіз ілюстративного матеріалу підтвердив основні критерії 

таксономії досліджуваного феномену в лексикографічних джерелах і дав змогу 

виявити додаткові аспекти вербалізації творів мистецтва, що актуалізуються на 

рівні прямих і непрямих номінацій творів мистецтва в лексико-семантичних 

групах музики та живопису в англомовних художніх текстах. 
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2.1.2. Комбінаторика засобів номінації мистецьких реалій з 

дескриптивними та предикативними лексичними одиницями 

 

2.1.2.1. Основні засоби дескрипції мистецьких реалій в 

англійській мові 

 

Дескрипція творів мистецтва реалізується за допомогою лексичних 

конструкцій, в основі яких – прямі й непрямі номінації феномену мистецтва в 

комбінації з дескрипторами, вираженими відповідними лексичними засобами 

[71, c. 122].  

Розглянемо частиномовну та семантичну репрезентації комбінаторики 

лексичних засобів у ролі дескрипторів феномену мистецтва. 

Прикметник як основний засіб дескриптивних процесів у мові в 

реченні виконує роль означення або предикативного члена.  

У ролі означення можливе препозитивне й постпозитивне 

функціонування прикметників. Частотнішою є атрибутивна препозиція: slow 

music, beautiful painting. Атрибутивна постпозиція створює більшу 

семантичну вагомість означення, яке є в таких випадках відокремленим, 

наголошеним [49, с. 116, 108, с. 418]: music deep and seductive; music so real that 

they can feel its person; a Francis Bacon painting, distorted and ethereal.  

Прикметник у ролі предикативного члена реалізується в таких 

конструкціях, як the music is stunning; the music is too cool, too detached; the 

music was so loud; music was loudest; the pictures are fantastic; the paintings 

come out fine; Big Ben pictured within them is perfect. 

Семантична поліаспектність прикметників створює певні труднощі для 

вибору універсальних критеріїв їх характеристики. Традиційно на 

семантичній основі прикметники поділяють на якісні й відносні. Якісні 

прикметники позначають ознаку предмета або явища безпосередньо, тобто 

без відношення до інших предметів або явищ. Вони мають ступені порівняння 

та наділені потенціалом утворювати прислівники й іменники. Відносні 
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прикметники описують якість предмета через його відношення до матеріалів, 

місця, часу та зв’язку, вони не мають ступеня порівняння. 

Прикметники в ролі дескрипторів мистецьких реалій сполучаються з 

первинними (soft music, beautiful painting) та вторинними (real thing, the next 

oil) номінаціями феномену мистецтва, а також експлікуються на текстовому 

рівні (This is distinctly disturbing, They’re lovely). 

Для дескрипції феномену мистецтва на семантичній основі 

виділяються оцінні, емотивні, естетичні й параметричні якісні 

прикметники, які мають універсальні й дистинктивні критерії класифікації 

для різних видів мистецтва. 

Універсальність критеріїв класифікації якісних прикметників для 

різних видів мистецтва репрезентується як спільними, так і відмінними 

формами лексичної репрезентації цих критеріїв. Розглянемо більш детально 

якісні прикметники для дескрипції реалій мистецького феномену за 

тематичними групами. 

Оцінні прикметники містять сему ставлення героя або наратора до 

описуваного явища в мистецтві. Під час аналізу емпіричного матеріалу були 

виявлені такі прикметникові репрезентатори дескрипції оцінювання 

мистецьких реалій:  

 у музиці: great music; real music; genius-level music, ordinary tune, 

real Richard Hall, familiar tune (атрибутивно); The noise from the black is 

strange; Every song felt wrong and stupid; The Beatles were the greatest 

(предикативно); 

 у живописі: great painting, exquisite paintings, famous painting, great 

art, real thing, odd picture, stupid pictures, perfect picture, most brilliant work, the 

unfortunate decoration, now-familiar paintings, this priceless objet d’art, intricate 

portraits (атрибутивно); a painting was 'wrong', the pictures looked sensational 

(предикативно). 
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Емотивні прикметники виражають емотивні характеристики твору 

мистецтва, які створюють відповідний вплив на реципієнта: 

 у музиці: the most joyous, fun music I’d ever heard; the sweet soulful 

oh-so-sad music, cheerful tune; sad, exciting score; wild sounds; such a sad, 

exciting score; a haunting, heartfelt melody; her sad, soulful voice; phantom 

cymbals; soothing melody (атрибутивно); The song is happy (предикативно);  

 у живописі: horrible painting, happier pictures, angry tormented stuff; 

painting, distorted and ethereal (атрибутивно); paintings became violent and 

tortured; painting is perfectly frightful; they are breathtaking (предикативно). 

Естетичні прикметники корелюють зі сприйняттям зовнішньої 

форми твору мистецтва реципієнтом або описом цього сприйняття наратором 

і виражаються такими прикметниками, як beautiful, ugly: 

 у музиці: soft, mellow classical music; the sweetest, most magical 

music; soft, lyrical music; soft music; sublime, melancholy music, beautiful, deep 

rasp in his voice; a lovely voice; soft, lyrical voice; wonderful tunes; discordant, 

disjointed notes; all the wonderful tunes; sweet voice; beautiful, rich, mellow 

timbre; terrible racket on the piano (атрибутивно); That’s a lovely sound; The 

black sound is wrong; it’s another hopeful tune, it’s lovely; It’s very romantic; my 

tone was a little too polished (предикативно).  

 у живописі: beautiful painting, beautiful pictures, a handsome portrait, 

lovely pictures, wonderful murals, stunning collection, marvellous pictures, a 

stunning portrait, a stunning painting, dirty and badly lit pictures (атрибутивно). 

Група параметричних прикметників для дескрипції мистецьких 

реалій має універсальні та дистинктивні критерії класифікації за різними 

видами мистецтва. Універсальні критерії класифікації таких прикметників 

мають спільні ознаки для всіх видів мистецтва й представлені визначеннями 

мір:  

 дистанції: distant note, distant drumming; 

 вартості: a buckshee picture, two-penny entertainer; 
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 часу: early, late, new, old, який, у свою чергу, поділяється на 

сучасність (new playlist, new beat, old lyric, contemporary work, early English 

paintings, early portraits, early Casey Andrews, old pictures, early portraits) та 

порядковість (the same song, the next oil). 

Дистинктивні критерії визначаються особливостями репрезентації 

різних видів мистецтв. Для опису реалій музичного мистецтва характерне 

вживання прикметників на позначення гучності (loud music, silent music), 

темпу (slow music, up-tempo music), ритмічності (throbbing music, lively 

rhythm), висоти звуку (lower and higher notes), інтенсивності (increasing 

staccato). У живописі актуалізуються параметричні прикметники зі значенням 

кольору (crimson-curtained four-poster), яскравості (dark portraits), розміру 

(small paintings, small pictures, huge canvas, huge oil, huge nude, small artwork, 

two-foot-by-three-foot painting) та обмеженості (framed picture). 

З огляду на візуальну природу репрезентації творів живопису 

розглянемо більш детально класифікацію та психологію сприйняття кольору 

під час опису творів живопису. Будучи тісно пов’язаною з якістю емоційних 

станів, психологія сприйняття характеристик кольорів як одна з невід’ємних 

складових живопису репрезентується відповідними паралелями: червоний – 

асоціюється з пристрастю, наполегливістю, мужністю, агресивністю; жовтий 

– з рухливістю, мінливістю, інтуїцією, вірою; зелений – з надією, радістю 

[112, с. 122]. Цей асоціативний зв’язок має зворотний характер – певні 

ситуації викликають відповідні паралелі з кольорами. Наприклад, поданий 

текст у більшості реципієнтів промалює в уяві червоні кольори: As Raymond 

turned on a bedside light, Galena noticed the walls covered in exquisite erotic 

paintings [265, с. 39]. 

У лінгвокольоровій системі виділяються два види колоронімів: основні 

(базові) й додаткові назви кольорів [105, с. 102]. У той час як у більшості 

текстів частіше трапляються базові колороніми (red, green, yellow та ін.), 

емоційна насиченість кольорів у мистецькому дискурсі (здебільшого у 
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живописному) досягає апогею, залишаючи прості кольори для буденності. 

Під час опису життя богеми автори вдаються до надчуттєвих дескрипцій, 

намагаючись передати всю глибину краси кольорів навколишнього світу. 

Автори застосовують інтенсифікацію кольорів, що досягається двома 

шляхами:  

1. Інтеграція двох і більше кольорів: 1) консонансна – синкретизм 

кольорів одного спектра, який сприяє посиленню емоцій гармонії, спокою, 

краси: …his angry little eyes and vigorous russet curls, Casey looked more like 

Raphael’s drawing of Hercules wrestling with the Nemean lion than Neptune [265, 

с. 39] (russet – червонувато-коричневий або жовтувато-коричневий колір); 

2) дисонансна – синкретизм кольорів різного спектра, неочікуваний, 

непоєднуваний, спрямований на виклик емоцій подиву, обурення: Also on the 

walls were a John Bratby of Galena surrounded by birds, a Samuel Palmer of 

flowering cherries under an orange moon, and a bluey-mauve Sickert of Battersea 

Power Station [265, с. 75] (mauve – рожево-ліловий колір).  

2. Інтеграція кольору з певним концептом навколишнього світу: 

1) рослини: With her sloe-dark eyes beneath drooping eyelids and that luminous 

gold skin, Galena looked very like a Raphael, he thought [265, с. 50] (sloe – 

терен; плід дикої сливи); With his cool turned-down sage-green eyes, dark 

brown hair and thin freckled face, he was like Raymond, but without Raymond’s 

openness and generosity [265, с. 64] (sage – шалфей); 2) географічні назви: The 

only paintings on view were Joan’s nudes and Casey’s lowering seascapes, bright 

yellow cliffs over Antwerp-blue seas [265, с. 36] (Антверпен – місто і порт у 

Бельгії); Inside the room, Galena had covered the Nile-green walls with dryads, 

satyrs and nymphs in various states of undress peering out from the trees [265, 

с. 75] (Nile – річка в Африці); 3) природні явища: Pretty Pandora, in her sky-

blue dress, and her rather insipid husband were writhing from the stings of the 

world's evils, newly released from a highly polished oak chest [265, 26]; Against a 

background of two coats of Prussian blue emulsion, the pictures looked 

sensational, like lit-up liners in a night-dark sea [265, 33]; 4) хімічні речовини: A 
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second son. Alizarin, named after Galena’s favourite colour, alizarin crimson, 

arrived two years later [265, c. 59] (alizarin – органічний барвник у формі 

оранжево-червоних кристалів або буро-жовтого порошку); 5) соціальні 

явища: The kitchen, painted cold air-force blue with fluorescent lighting, was less 

seductive than the other rooms [265, с. 50] (air-force – військово-повітряні 

сили); She painted wonderful murals in strong Slav colours all over the house 

[265, с. 61] (Slav – слов’янський); 6) концепти дії: It was like Bassanio passing 

the tests set him by Portia with flying colours, thought Raymond [265, с. 50]. 

Основний колір може як збігатися (sage-green, alizarin crimson, primrose-

yellow), так і мати розбіжність (bluey-mauve) з інтегрованим кольором 

концепту.  

Необхідно зазначити, що прикметники із семою кольору та розміру 

вживаються й для дескрипції реалій музичного мистецтва. Проте вони 

описують не сам твір мистецтва, а здебільшого його засоби репрезентації, 

тобто музичні інструменти й електронні носії: shiny black upright piano, the 

black and the white notes, golden-hued mini-disc, white noise from the surround-

sound speakers (колір), full size, shiny black grand piano (розмір). 

Відносні прикметники в ролі дескрипторів реалій мистецтва 

вживаються значно рідше й представлені тематичними групами належності 

твору мистецтва до:  

 жанру: pop song, atheist composer, figurative paintings, Abstract 

Expressionists, church choral music; classical music; celebratory music; 

 тематики: erotic paintings, semi-pornographic painting; 

 засобу репрезентації: electronic pianos, digital piano, acoustic guitar. 

Іменники в ролі дескрипторів вживаються препозитивно та 

постпозитивно. Препозиція реалізується за рахунок вживання іменників у 

родовому відмінку (Michael Bublé’s music, love’s music; maniac’s music, 

Margaret's picture) та кластерно (Night Music, Rothko painting). Постпозиція 

вживається у конструкціях із прийменниками of (a picture of Buckingham 



110 
 

 
 

Palace, paintings of Raymond's latest discovery, drawing of Galena) та by (huge oil 

by her long-term lover). 

На семантичній основі іменники в ролі дескрипторів феномену 

мистецтва можуть виражати:  

 репрезентатора: Schubert songs, Bach Marcello piece, Morrison song, 

Thomas Tallis experience, Christian Grey mix, Jim Morrison’s soundtrack, 

Beatles’s “I’m Looking Through You”, Four Tet’s “She Just Likes to Fight”, 

Christian’s playlist, Chris’s new playlist, young woman’s voice, tune of guns; 

 жанр: disco music, thumping indie rock music, indie crap; 

 назву: The Good Friday Music, Night Music, rhythm of “The Dark Side 

of the Moon, final strains of “Come Fly with Me”, explicit lyrics of “Sexy Bitch”, 

the sound of Don Giovanni; 

 засіб репрезентації: oil painting, trashy piped music; dreary organ 

music; some schmaltzy harp music; the piano music, string trio, piano stool, 

concert standard; 

 локацію репрезентації: office paintings, street music, elevator music, 

Harvard’s Mozart Man, Garage band, sound of pure Oxbridge. 

У ході аналізу емпіричного матеріалу було виявлено, що у більшості 

випадків під час дескрипції творів живопису для визначення авторства або 

репрезентатора вживаються препозитивні іменники в родовому відмінку 

(Lelliot’s picture, Galena's Wild-Flower Meadow, Somerford's piece, Galena's 

murals) або кластерно (Keith Haring painting, Rothko painting), а конструкція з 

прийменником of – для визначення об’єкта зображення (picture of Juli, a 

picture of a girl floating, the watercolour of Shrimpy). Проте були виявлені й 

протилежні приклади: Francis Bacon painting, Margaret's picture (об’єкт 

зображення), drawing of Galena (автор зображення). 

Займенники в ролі дескрипторів мистецьких реалій вказують на їх 

ознаки, при цьому не називаючи їх. Присвійні займенники корелюють із 

належністю твору мистецтва до конкретного суб’єкта мистецької 
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комунікативної ситуації (his music, his magical sound, his usual laments, her 

notes, my first piano lesson, my office paintings, her paintings). Сема означеності 

та неозначеності виражається відповідно вказівними (this music, that song, 

those vibrant notes, these stupid pictures, those paintings by Yue Minjun, those 

drawings) та неозначеними займенниками (some Night Music, some familiar 

tune, some of the pictures, some Monet paintings). Відсутність мистецьких реалій 

у мистецькій комунікативній ситуації виражається за допомогою заперечного 

займенника (no more Night Music, no music, no sound). 

Числівники як дескриптори мистецьких реалій мають функцію 

позначення їх кількості (we’ve got a thousand songs, but there’s only three on the 

demo; cosmic swirl of a billion notes; three paintings of peppers; a mosaic of small 

paintings hang, thirty-six of them), порядку (Beethoven's Ninth) або розміру (two-

foot-by-three-foot oil painting), часу (painting from the nineteenth century, 

probably painted in 1972). Також були виявлені приклади вживання 

числівників у метафоричному значенні для дескрипції репрезентатора: two-

penny entertainer, millennium’s Mozart. 

Потрібно зазначити, що під час дескрипції феномену мистецтва досить 

рідко застосовуються однокомпонентні конструкції. Для досягнення певних 

інтенцій автори вдаються до застосування багатокомпонентних дескрипцій, 

що виражаються як однією із зазначених частин мови, так і різними. 

Розглянемо основні багатокомпонентні лексичні конструкції на позначення 

дескрипції мистецьких реалій. 

Одночастиномовні багатокомпонентні дескриптивні конструкції 

виражаються однією частиною мови й на синтаксичному рівні виконують 

роль однорідних членів речення [44, с. 166]. Найпоширенішими є конструкції 

типу Adj1+Adj2+N (soft, soothing rhythm; melodic steady beat). 

Під час застосування різночастиномовних багатокомпонентних 

конструкцій найбільш поширеним є вживання комбінації прислівника та 

прикметника (Adv+Adj+N), де прислівник виконує роль інтенсифікатора 

прикметника. При цьому інтенсифікація може як семантично гармоніювати з 
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прикметником (extraordinarily good copy, achingly sorrowful music; impossibly 

sad music), так і спричиняти значеннєву дисгармонію (staggeringly beautiful 

pictures, fantastically ugly neon Jesus painting). 

Частим є вживання конструкцій із компресованим описом твору 

мистецтва, де автор прагне в одному словосполученні дати якомога 

детальніший опис твору мистецтва, при цьому не вдаючись до розгорнутих 

нарацій. У таких випадках до дескриптивної конструкції входять: 1) номінація 

автора, виражена іменником у називному або родовому відмінку; 2) якісний 

(оцінний, емотивний, естетичний, параметричний) або відносний прикметник; 

3) конструкція з прийменником of та іменником на позначення 

репрезентатора або об’єкта твору мистецтва; 4) числівник на позначення дати 

створення твору мистецтва, його вартості або розміру. 

У прикладі David, who'd been glaring at Galena's charming portrait of 

Shrimpy, still furious he'd been left out, looked round at the picture and gave a 

gasp of laughter [265, с. 154] лексична конструкція Galena's charming portrait 

of Shrimpy виражає автора твору, оцінний якісний прикметник charming 

свідчить про позитивне сприйняття твору мистецтва реципієнтом, іменник 

portrait є прямою номінацією жанру живописного твору, сполучення 

прийменника of із власною назвою, що означає кличку собаки авторки 

портрета Shrimpy, виражає об’єкт зображення. 

Компоненти у таких конструкціях можуть змінювати свої позиції та 

взаємозаміщувати один одного. Так, у прикладі And part of me was disgusted; 

this whole scene felt like something from a fussy John Singer Sargent painting 

from the nineteenth century [280, с. 14] у конструкції a fussy John Singer Sargent 

painting from the nineteenth century автор картини John Singer Sargent 

виражений кластерно у називному відмінку, а оцінний якісний прикметник 

fussy винесений на перше місце в конструкції. Дескрипція об’єкта 

зображення відсутня, натомість за допомогою прийменникового 

словосполучення from the nineteenth century зазначений часовий проміжок, до 

якого належить твір живопису. 
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У прикладі It’s a two-foot-by-three-foot oil painting of Jesus [279, c. 60] 

відсутня вказівка на автора, проте визначаються параметри твору живопису 

two-foot-by-three-foot, засіб репрезентації oil та об’єкт зображення, виражений 

прийменниковим словосполученням of Jesus. 

Отже, основні засоби дескрипції мистецьких реалій в англійській мові 

представлені поліаспектною комбінаторикою лексичних засобів, за 

допомогою яких досягаються семантично вичерпні описи творів мистецтва. 

 
2.1.2.2. Предикація як засіб вербалізації дії в контексті мистецької 

комунікативної ситуації 

 

Кореляція змісту висловлювання з дійсністю як невід’ємний елемент 

лексико-семантичного буття мови досягається завдяки предикації – 

встановленню між окремими структурними компонентами висловлювання 

певного виду семантичних відношень, що називаються предикативними. Ці 

відношення досягаються в мові за рахунок вживання предикативних пар, 

виражених структурно-смисловою єдністю двох ключових компонентів 

висловлювання, а саме, суб’єкта й предиката [123]. 

На семантичній основі предикація мистецьких реалій диференціюється 

за двома векторами: за актантами та якісними характеристиками. 

Верифікація актантів передбачає аналіз взаємодії учасників мистецької 

комунікативної ситуації з точки зору предикативних зв’язків. Параметри 

класифікації якісних характеристик предикації мистецьких реалій 

детермінуються знаковою природою виду мистецтва. 

За актантами виділяються дієслівні конструкції з семами 1) дії 

репрезентатора/реципієнта на мистецьку реалію; 2) дії мистецької реалії на 

репрезентатора/реципієнта. Диферентна природа музики та живопису 

зумовлює відмінності у вербалізації зазначених дій, проте їх належність до 

одного лексико-семантичного поля мистецтва зумовлює наявність спільного 

алгоритму їх класифікації.  
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Дія репрезентатора/реципієнта на мистецьку реалію передбачає 

подальшу семантичну диференціацію дієслівних конструкцій. У результаті 

лексико-семантичного аналізу ілюстративного матеріалу були виявлені такі 

типи дій репрезентатора/реципієнта на мистецьку реалію: креативно-

репрезентативна, сенсорна, перцептивно-емотивна, ментальна, позесивна, 

фізична. 

Креативно-репрезентативна дія виражає сему створення або 

репрезентації твору мистецтва й вербалізується прямими та непрямими 

номінаціями, вираженими відповідними дієсловами. 

У музиці прямими номінаціями креативно-репрезентативної дії 

репрезентатора на твір мистецтва є дієслова to play та to sing залежно від 

засобу репрезентації, інструментального або вокального відповідно. 

Наприклад, He probably plays the piano too [274, с. 68]; The orchestra played a 

cheerful tune [280, с. 121]; Christian is singing softly to himself at the piano [273, 

с. 96]. 

Непрямі номінації дії репрезентатора на мистецьку реалію 

характеризуються вживанням як універсальних, так і диферентних лексичних 

одиниць залежно від способу та засобів репрезентації.  

Універсальними лексичними одиницями на позначення креативно-

репрезентативної дії на музичну мистецьку реалію є дієслова із семою 

звучання, які можуть бути як нейтральними (sound), так і експресивно 

забарвленими (jar, hum, murmur), наприклад, She makes the piano sound pretty 

[275, с. 401]; Distant note jars from somewhere far [267, с. 289]; Christian pulls 

out into the traffic, absentmindedly humming along to Van Morrison [272, с. 296]; 

I murmur, echoing the lyrics [273, с. 50]. Трапляються й метафоричні 

актуалізатори репрезентації музичних творів. Наприклад, стале 

словосполучення to be in full swing (укр. бути у повному розпалі) дає 

інформацію про манеру виконання музичного твору групою музикантів: The 

band is still in full swing [272, с. 118]. 
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Диферентна актуалізація репрезентації музичного твору на різних 

музичних інструментах вербалізується дієсловами на позначення 

невербальних дій виконавця. Наприклад, для вербалізації виконання 

музичного твору на фортепіано характерне застосування дієслів із семою 

тактильного контакту з клавішами, які виражаються такими лексемами, як 

press, tinker, drum, наприклад, I stand at the piano and press the white and the 

black [275, с. 401]; They’re always tinkering with the piano at night in the study 

[267, с. 183]; My fingers drummed a new beat [267, с. 83]. Гра на гітарі 

актуалізує вживання лексеми strum (Sabin keeps strumming his guitar [279, 

с. 132]), а також невербальні дії репрезентатора перед початком виконання 

музичного твору (He swings a strap over his shoulder and begins to run his 

fingers over the strings of an acoustic guitar [279, с. 50]). 

У живописі креативно-репрезентативна дія репрезентатора на твір 

мистецтва виражається: 1) прямими номінаціями to paint та to draw ('Rory 

Balniel, one of our younger artists,' stammered Raymond, 'lives in France, used to 

paint angry tormented stuff; now he's, happily married, he paints his wife and 

children.' [265, с. 140]; His artists all want to paint her [265, с. 153]; He' d also 

tragically let Anthea paint over Galena's murals [265, с. 176]; He had employed 

an undergraduate for the summer to amuse the boys and teach them to draw [265, 

с. 62]); 2) контекстуальним синонімом copy (Galena, clearly outraged by news 

of Raymond's crush on Anthea, had copied the picture, including instead her lovers 

[265, c. 155]); 3) генералізованими предикатами типу do, take (What sort of 

painting do you do? [273, с. 324]; Apparently he’d even attempted to take pictures 

of it. It was sad but somehow beautiful [280, с. 39]; 4) метафорично (Utterly 

unused to rejection, she knew she hadn't bothered to go sufficiently deeply into her 

landscapes [265, с. 158]; 'It's me who wants to immortalize you [265, с. 177]). 

Сенсорна дія виражає сему сприйняття твору мистецтва засобами 

органів чуття і, відповідно, актуалізує дію залежно від виду мистецтва, 

аудіального або візуального. У музиці реалізується дія аудіального 

сприйняття, що виражається дієсловами listen та hear, наприклад, I cruise out 
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of the airport and onward to downtown Savannah, listening to Bruce on my iPod 

through the car sound system [275, с. 290]; I hear what you play [267, с. 10]; I 

closed my eyes and heard the waltz again [280, с. 48]; He can hear the drums 

[267, с. 165]; I’ve never heard him sing [272, с. 296]; Hmm . . . has he heard me 

sing? [272, с. 296].  

У живописі передбачається дихотомія візуальної дії показувати/бачити, 

наприклад, I squint at the picture [272, с. 368]; Galena, wearing only his dress 

shirt, was standing on the bed, gazing at the Raphael [265, с. 55]; I've been 

showing your pictures to Sir Mervyn [265, с. 114]; The smile froze on her face as 

she caught sight of the Raphael [265, с. 53]. 

Перцептивно-емотивна дія виражає емотивне сприйняття твору 

мистецтва, а також реакцію на нього, наприклад, I like this song [273, с. 379]; I 

love the songs [274, с. 34] (музика); I turn my attention back to the paintings 

[273, с. 58]; she was drinking heavily, not amassing enough paintings for her 

long-awaited October exhibition [265, с. 137] (живопис). 

Ментальна дія містить сему впливу на твір мистецтва, пов’язаного з 

мисленнєвою діяльністю, наприклад, I head out of my office to meet the 

infamous Leila ignoring “Your Love is King” humming gently from inside my desk 

[273, с. 320]; I need Yesterday once more [267, с. 222] (музика); I quickly check 

the paintings as we wander through—the Madonnas all look to be intact [273, 

с. 225]; comparing people to characters in paintings [265, с. 111]; David 

explained about the painting [265, с. 155] (живопис). 

Позесивна дія семантизує володіння творами мистецтва, актуалізуючи 

ситуації їх купівлі/продажу. З огляду на нематеріальну природу музичних 

творів дія зазначеного типу не реалізується на них. Натомість твори 

живопису досить часто стають об’єктом позесивації в англомовних художніх 

текстах, наприклад, having acquired the painting, he had no scruples about 

disposing of it profitably [265, с. 122]; He might spend hours mopping up the tears 

of an old duchess worried about selling a family painting [265, с. 122]; Soon she 
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was adding womanly touches: making cushions to enhance the pictures being 

shown [265, с. 141]. 

Фізична дія вживається на позначення фізичного впливу на мистецьку 

реалію. Як і в позесивній дії, вплив на музичні реалії актуалізується лише на 

рівні їх матеріальних параметрів, що об’єктивуються засобами репрезентації 

музичних творів (музичними інструментами та цифровими носіями), 

наприклад, I can plug my headphones into my iPad while it’s safely in my purse 

and listen to all the wonderful tunes Christian has given me [272, с. 37]; I close 

my eyes and contemplate which apps and songs I’m going to download and install 

for her [275, с. 399].  

Матеріальна природа зображального мистецтва уможливлює більш 

широкий спектр фізичного впливу на твори живопису, наприклад, Draining 

the Calvados, Raymond whipped out his knife and cut the picture out of its frame 

as his father had taught him. It was small, only twenty-two inches by eighteen, and 

easy to roll up, picture-side outwards, so as not to crack the paint [265, c. 27]; 

One of the terrace lights retrained onto a huge nude of Galena [265, с. 117]; I 

switch on the desk lamp and focus the light on her picture [272, с. 368]; He must 

take the picture straight back take the picture straight back [265, с. 131]; He did 

have mad notions and was picky about pictures being hung a millimetre too far to 

the left [265, с. 33]; Raymond and Eddie, his packer, had spent hours hanging the 

paintings of Raymond's latest discovery, a Frenchman called Etienne de Montigny, 

for the private view on Monday [265, c. 33].  

Трапляються випадки вживання послідовного ланцюжка дій – при 

цьому креативно-репрезентативна та сенсорна дії на твір мистецтва 

передують перцептивній, ментальній та фізичній діям на цей твір мистецтва. 

Так, у прикладі looked round at the picture and gave a gasp of laughter [265, 

с. 154] сенсорна дія, виражена словосполученням looked round, змінюється 

перцептивно-емотивною дією, вираженою словосполученням gave a gasp of 

laughter. У прикладі “Raymond nodded, gazing in wonder at her gazing in such 

wonder as she fingered the folds of Pandora's sky-blue dress, examining each 
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deadly sinner, stopping longest at Hope, shaking her head in bewilderment.” 

[265, с. 53–54] послідовність дій реципієнта на мистецьку реалію можна 

зобразити схематично таким чином (рис. 2.1): 

 

 

       Сенсорна дія 

 

 

 

       Фізична дія 

 

 

       Ментальна дія 

 

 

       

Перцептивно-        

емотивна дія 

  

Рис. 2.1. Схема послідовності дій реципієнта на мистецьку реалію

Дія мистецької реалії актуалізує прямий або непрямий вплив на 

реципієнта й семантизується за такими типами: екзистенціальна, 

репрезентативна, інфлюентна. 

Екзистенціальна дія мистецької реалії виражає значення нейтрального 

існування твору мистецтва, констатуючи її наявність у певному контексті. 

Реалізуючись за допомогою дієслова to be, вона спрямована на передавання 

якісних і локаційних параметрів мистецької реалії. При цьому вплив на 

реципієнта не актуалізується або виражається імпліцитно через авторські описи 

від імені героя. У музиці екзистенціальна дія пов’язана з вербалізацією назви 

твору мистецтва та його якісними характеристиками: “What was that music?” I 

mumble almost inarticulately. “It’s called Spem In Alium, or the Forty Part Motet, by 

Thomas Tallis.” “It was… overwhelming.” [274, с. 341]; The music is on very briefly 

[274, с. 60]; It’s just the music that’s so full of poignant sorrow [274, с. 344]. Сема 

shaking her head in bewilderment 

examining each deadly sinner, stopping longest at 
Hope,  

as she fingered the folds of Pandora's sky-blue dress,  

Raymond nodded, gazing in wonder at her gazing in 
such wonder 
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локації вживається в переносному значенні й у наступному прикладі передає 

імпліцитний вплив на реципієнта: but the music… it’s in my head… [274, с. 340]. 

Враховуючи матеріальну природу живопису, його екзистенціальна дія більш 

часто пов’язана з локаційними та якісними характеристиками, наприклад, On 

the wall above it is a stunning painting of the sea [274, с. 81]; On the walls there are 

paintings, everywhere [274, с. 68]; All of the paintings in the great room are 

abstracts— these are so different [272, с. 125]; The pictures looked irredeemably 

garish and vulgar [265, с. 33].  

Репрезентативна дія мистецької реалії виражає процес відтворення 

твору мистецтва. Прямими номінаціями репрезентативної дії музичної 

мистецької реалії є дієслова to play та to sound, наприклад, It sounded old and 

bluesy or jazzy or something like that [280, с. 64]; The chords sound again [272, 

с. 205]; He has music playing through the sound system [273, с. 155]. У результаті 

аналізу емпіричного матеріалу було виявлено непрямі номінації 

репрезентативної дії музичних мистецьких реалій із семою: 1) емотивно 

забарвленого звучання (to boom (гудіти, створювати галас), to blare (голосно 

звучати), to ring (дзвеніти, звучати), echo (повторюватися, відбиватися)), 

наприклад,  A stirring classical soundtrack booms over the dock [272, с. 119]; 

Music blaring in my ears [274, с. 91]; Four Tet’s “She Just Likes to Fight” ringing 

in my ears [275, с. 276]; distant drumming that had always echoed somewhere [267, 

с. 144]; 2) руху, плинності (to swim (пливти), to drift (відносити або гнати 

(вітром, течією)), to thump (бити; важко, із шумом рухатися)), наприклад, The 

chorus from a song I’d never heard before swam through my head [280, с. 118]; Soft, 

mellow classical music drifts through the great room [272, с. 118]; Some indie crap 

thumping over the sound system [275, с. 47]; 3) ритмічності (to pulse (пульсувати, 

битися)) , наприклад, The music is pulsing [273, с. 289]. Репрезентативна дія 

реалій зображального мистецтва обмежується експозиційною дією твору 

живопису, що виражається дієсловами to hung, to cover, наприклад, He was 

about to empty several bullets into Hider's portrait over the fireplace, when his heart 

stopped at the beauty of a painting hanging on the right-hand wall [265, c. 26]. 
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Pictures covered virtually every square inch of the priceless, hand-painted, primrose-

yellow Japanese wallpaper, through the french windows out onto the terrace [265, 

с. 69]. 

Інфлюентна дія мистецької реалії виражає вплив на реципієнта. Будучи 

метафоричним за природою, такий тип дії реалізується дієсловами із семою 

психологічного та фізичного впливу, наприклад, A prom of Beethoven's Ninth on 

Radio Three couldn't comfort David [265, с. 98]; Symphony No. 40 resonated 

through me [267, с. 110]; Wild sounds bound through my head [267, с. 187]; Jim 

Morrison’s soundtrack took over The Rainbow [267, с. 82]; The music is caressing 

me once more [274, с. 60] (музика); One large canvas took Raymond's breath away 

[265, с. 47]; They don’t distract me for long—Where is Christian? [272, с. 125]; 'My 

work defies explanation [265, с. 114] (живопис). 

Трапляються випадки комбінації різних типів дії мистецької реалії на 

реципієнта, наприклад, Picture of Pandora, which had turned out to be by Raphael 

and which now hung at the top of the house at Foxes Court, influenced his 

judgement of people [265, с. 39]. У цьому прикладі словосполучення had turned 

out to be by Raphael виражає екзистенціальну дію, hung at the top of the house – 

репрезентативну, influenced his judgement – інфлюентну. У комбінації ці типи 

дії мистецької реалії на реципієнта реалізують потужну імплікацію 

персоніфікації твору мистецтва, актуалізуючи його в повноцінній ролі актанта в 

комунікативній ситуації. 

Критерії аналізу якісних характеристик предикації мистецьких реалій 

детермінуються природою виду мистецтва. 

Континуальна природа музичних творів визначає актуалізацію їх 

дієслівної вербалізації з семою динамічності, мінливості. Ці фактори 

семантизуються за такими параметрами, як етап виконання музичного твору та 

зміна гучності. Виконання музичного твору фрагментується на етапи початку 

та закінчення. Їх вербалізація актуалізується як за рахунок вживання прямих 

номінацій, так і імпліцитно. 
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Прямими вербалізаторами дії на позначення початку музичного твору є 

дієслова to start і to begin. Аналіз ілюстративного матеріалу показав, що 

дієслово to start вживається значно частіше, ніж to begin, і функціонує в 

простих та складних лексичних конструкціях. Прості конструкції 

репрезентуються однокомпонентним вживанням лексеми to start, наприклад, 

The next playlist starts [279, с. 91]; the music has started [274, с. 47]; The music 

starts again [272, с. 148]. Складні лексичні конструкції на позначення початку 

музичного твору реалізуються за рахунок залучення інфінітивних конструкцій 

або герундіальних форм, з прямим додатком або без нього: Symphony No. 40 

started to play inside me [267, с. 17]; Yesterday starts to play again [267, с. 216]; 

Another Van Morrison song starts playing [272, с. 296]; Christian starts to play a 

familiar tune that I can’t immediately place [273, с. 96]; The band starts to play “It 

Had to Be You.” [272, с. 119]; Immediately, a sweet, almost childlike female voice 

starts to sing about watching me [273, с. 379]; A pretty brunette started singing a 

pop song called 'Wooden Heart', imploring Raymond not to break hers [265, с. 34]. 

Лексема to begin є синонімом до лексеми start і вживається в аналогічних 

ситуаціях: A loud twang of a guitar begins a song I don’t know [273, с. 233]; He 

swings a strap over his shoulder and begins to run his fingers over the strings of an 

acoustic guitar [279, с. 50]. 

Непрямі номінації дії на позначення початку музичного твору 

реалізуються метафорично й актуалізують семи раптовості, руху, заповнення 

простору. Попри нефізичну природу, музика часто матеріалізується в контексті, 

стаючи повноцінним актантом в комунікативній ситуації.  

Імпліцитна сема початку музичного твору криється в глибинній структурі 

непрямих номінацій і експлікується з контексту мистецької комунікативної 

ситуації: to introduce the real Richard Hall [267, с. 139]; Symphony No. 40 

resonated in my being, smothering his curses for my oblivion [267, с. 33]; The band 

strikes up another song [272, с. 114]; Phantom cymbals clash murderously [267, 

с. 246]. Як бачимо з прикладів, вживані дієслова не завжди є прямими 

номінаціями виконання музичного твору в своєму первинному значенні, проте 
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містять у собі сему інтродукції та репрезентації. Пор.: to introduce – to make 

somebody learn about something or do something for the first time [245]; to resonate 

– to make a deep, clear sound that continues for a long time [245]; to strike up – to 

begin to play a piece of music [245]; to clash – to make a loud noise by two metal 

objects being hit together [245]. 

Часто експресивно забарвлені актуалізатори репрезентації музичних 

творів вживаються в поєднанні з лексемою to start: She starts tapping furiously at 

the keys [275, с. 293]; Midnight Cowboy started to spin again inside [267, с. 26]; I 

started to hum Yesterday for no reason at all [267, с. 8]. 

У наступних прикладах дія на позначення початку музичного твору 

виражається імпліцитно за рахунок невербальних дій зі значенням наближення 

репрезентатора до музичного інструменту: I make my way to the piano [275, 

с. 376]; Christian sits down at the shiny black upright piano [273, с. 96]; I sit down 

at my piano to play [275, с. 274]. 

Сема заповнення простору виражається дієсловом to fill у сполученні з 

іменниками-вербалізаторами простору: The familiar strains of “I’ve Got You 

Under My Skin” fill the air [272, с. 113]; Achingly sorrowful music fills the room 

[273, с. 254]; Thoughts are interrupted by soft, lyrical music that fills the apartment 

[273, с. 503]; The Boss fills the car [275, с. 106]; Soft music suddenly fills the rear of 

the car [272, с. 29]. 

Базовими вербалізаторами дії на позначення закінчення музичного твору 

є дієслова to stop, to finish та to end. У ролі актанта може бути як 

репрезентатор/реципієнт, так і твір мистецтва: The music has stopped [272, 

с. 346]; I flush, but the music finishes and Christian is once more by my side [272, 

с. 115]; The song finishes and Christian smirks [272, с. 296]; The track ends [273, 

с. 50]. Необхідно зазначити, що лексема stop має значення раптової зупинки й 

часто вживається у сполученні з відповідними прислівниками: And then 

suddenly – the music stops [274, с. 340]; Amadeus unaccountably stopped playing in 

my head [267, с. 52]. 
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Вторинна номінація дії на позначення закінчення музичного твору 

виражається такими дієсловами, як to interrupt, to be gone, to pound away, to cut 

off, to fade away, to swich off. Наприклад, The music is interrupted [274, с. 60]; 

Yesterday was gone [267, с. 7]; The music is pounding away [274, с. 48]; The song’s 

over [266, с. 101]; The music cuts off again [274, с. 60]; Final strains of “Come Fly 

with Me” fade away [272, с. 118]; He switches off the music [273, с. 120]. 

Непрямі номінації закінчення музичного твору імплікуються в 

невербальних діях зі значенням залишання музичного інструменту або 

відсутності звуку, наприклад, I leave the keyboard [267, с. 44]; Those kissed 

fingers on ivory keys make no sound [267, с. 53]. 

Дотичною дією до початку/закінчення музичного твору є дія на 

позначення зміни гучності. Зниження гучності виражається дієсловом to turn 

down, наприклад, He turns the music down a little more [274, с. 312]; He turned the 

music down [274, с. 312]; Turn the thing down [266, с. 101]; а підвищення – to turn 

up, наприклад, I turn up the radio [279, с. 149]; He reaches over and turns up the 

volume on the portable speaker that has been blasting his playlist all night [279, 

с. 66]. Також підвищення гучності репрезентується дієсловами reach та rise у 

поєднанні зі спеціальними термінами climax та crescendo, наприклад, The music 

reaches a climax [274, с. 340]; And yet more rockets explode as the music reaches 

its crescendo [272, с. 120]; Yesterday rises in crescendo, unforgiving and violent 

[267, с. 222].  

Під час опису творів живопису, попри їх статичну природу, також 

вживаються дієслова з семою динамічності, виражаючи процес наближення або 

віддалення від твору живопису, наприклад, Drawing closer, he realized the 

subject was Pandora's Box [265, c. 26]; Drawing closer, he noticed a Latin tag, 

'Malum infra latet', painted in gold letters along the bottom of the picture, meaning 

'Trouble lies below' [265, c. 26–27]. 

Отже, предикація як засіб вербалізації дії в контексті мистецької 

комунікативної ситуації реалізується за рахунок актуалізації актантів та якісних 

характеристик, які детермінуються знаковою природою різних видів мистецтва. 
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2.2. Стилістично марковані номінації мистецьких реалій  

 

Художній текст як продукт авторської уяви є репрезентацією 

суб’єктивної дійсності, яка досягається шляхом вербалізації думок та відчуттів 

автора. Прагнучи вплинути на читача, наратори часто вдаються до введення в 

текст яскравих і детальних описів, які реалізуються за допомогою вживання 

стилістичних засобів [103, с. 31; 129, с. 180].  

Мистецькі реалії як потужний засіб впливу на реципієнта в художніх 

текстах реалізуються у ролі об’єкта та суб’єкта актуалізації стилістично 

маркованих номінацій. Вербалізація мистецьких реалій в художніх текстах 

об’єктивує вживання стилістичних засобів для точної характеристики твору 

мистецтва, а також враження, яке він справляє на реципієнта. У свою чергу, й 

самі мистецькі реалії, містячи в собі потужну сему емотивного впливу, часто 

вживаються в ролі стилістичних засобів для опису певних понять та ситуацій.  

 

2.2.1. Феномен мистецтва як об’єкт актуалізації стилістично 

маркованих номінацій 

 

Із метою більш точного й емотивно забарвленого опису мистецьких 

реалій автори часто вдаються до вживання стилістичних засобів. Різнорівневий 

характер засобів експресивізації мовлення підтверджується наявністю 

вживання стилістичних засобів на різних рівнях мовної організації, від 

звукового оформлення слова до складних синтаксичних конструкцій [26, с. 209; 

176, с. 58; 178, с. 150; 187, с. 74].  

На фонетичному рівні застосовуються такі стилістичні засоби, як 

ономатопея та внутрішня ритмізація прозового тексту, що реалізуються в 

описах музичних реалій з огляду на аудіальну природу цього виду мистецтва 

[53, с. 55]. 

Ономатопея (або звуконаслідування) виникає на основі фонетичного 

уподібнення немовленнєвим звукокомплексам й у виявлених нами прикладах 
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має на меті передати особливості звучання музичних творів. Ця мета 

досягається шляхом вживання: 1) наслідування звучання музичного 

інструменту: He practiced the drums. Well, boom-boom-whap, what did I care, 

right? [266, с. 31]; 2) подовженої першої або останньої букви у вокалізованому 

слові: ‘I can't imagine a more w-w-w-wonderful place.' David often emphasized a 

slight stammer to sound more vulnerable and appealing [265, с. 75]; 'Oh Rosemar-

ee, I love you,' sang a wonderfully familiar tenor [265, с. 129]; 3) суцільного 

написання вокалізованої фрази для вираження її плавної репрезентації без пауз: 

David sang 'Whowantstobeamillionaire' at the top of his voice all the way back to 

his bedsitter in Bayswater [265, с. 129; 287]. 

Внутрішня ритмізація прозового опису музичного твору досягається за 

допомогою підбору відповідної довжини речень, а також застосування 

повторів: “Rosaline. Rose. . . Rose! My darling Rose!” [267, c. 77]; “I’d miss your 

love,” I murmur, echoing the lyrics. “I’d more than miss your love,” he says [273, 

c. 50]. У наступному прикладі внутрішня ритмізація комбінується з 

наслідуванням звучання фортепіано. При цьому автор вдається до 

детермінологізації назв клавіш, вербалізуючи їх кольором: Beside the tree is the 

piano. My new mommy lets me touch the black and the white on the piano. Black and 

white. I like the white sounds. The black sound is wrong. But I like the black sound, 

too. I go white to black. White to black. Black to white. White, white, white, white. 

Black, black, black, black. I like the sound. I like the sound a lot [273, с. 527]. 

На лексико-семантичному рівні для опису мистецьких реалій найбільш 

частотним є вживання метафори, персоніфікації, порівняння, синекдохи, 

оксюморону та ін. 

 Метафора як один із основних стилістичних засобів, який полягає в 

розкритті сутності одних явищ та предметів через інші за подібністю, під час 

опису музичних творів застосовується на позначення величності, потужності 

музики. Так, знаходимо приклади ототожнення музики з силою природи та зі 

знаряддям захисту: With Caroline in red, my music had become a tidal wave [267, 

c. 86]; Symphony No. 40. Mozart, my shield, I need you again [267, c. 45]. 
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Наступні приклади репрезентують виконання музичних творів, яке 

асоціюється з усамітненням героя з музичним інструментом або з самим 

музичним твором: Why aren’t you still locked up with your piano? [267, c. 36]; My 

world had stopped for Rosaline [267, с. 53] (Rosaline – назва симфонії на честь 

імені коханої героя). 

Метафора може утворюватися в поєднанні з гіперболізацією: My mind 

suddenly turned into a cosmic swirl of a billion notes, and I started to hum 

Yesterday for no reason at all [267, с. 8] (музичний твір фрагментується в уяві 

героя на мільйони нот, виражаючи його психологічний стан); I didn’t break my 

back thanks to Gregory who, Atlas-like, carried my world on his shoulders [267, 

с. 6] (музичний інструмент ототожнюється з цілим світом героя, чим 

підкреслюється значення музики в його житті);  

В описах творів живопису зустрічаємо метафоризацію на основі 

відчуттів, пов’язаних з перцепцією, яка досягається за рахунок імпліцитного 

порівняння мистецтва з напоєм та роботою: 'Great art should never seem beautiful 

on first acquaintance. I hate my first dry Martini, and my first blow job.' [265, с. 89]. 

У наступному прикладі номінація митця актуалізується за рахунок вживання 

контекстуальної метафори, утвореної на основі особистісних якостей 

художника, притаманних людям цієї професії: I think my mom feels sorry for Mrs. 

Baker – she says she married a dreamer, and because of that, one of the two of them 

will always be unhappy [266, c. 17]. 

Прикладом гіперболізованої метафоризації є реакція героя на картину, 

яка виражає емоцію захоплення твором живопису: He was about to empty several 

bullets into Hider's portrait over the fireplace, when his heart stopped at the beauty 

of a painting hanging on the right-hand wall [265, c. 26]. 

Персоніфікація як уособлення полягає в наданні неживим предметам та 

явищам людських якостей, сприяючи поетичному олюдненню довколишнього 

світу. Твір мистецтва, часто виступаючи в ролі повноцінного комуніканта в 

комунікативних ситуаціях, має потужний потенціал персоніфікуватися, 

перебираючи на себе функції індивідума. Наприклад, симфонія Rosaline 
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наділяється персоніфікованими властивостями: Rosaline plays around me, 

bathing me in a cold sweat [267, с. 175]; Rosaline’s exquisite release leaves me 

empty [267, c. 175]. У наступному прикладі персоніфікація вживається у 

поєднанні з метафорами з семою повного занурення героя в 

прослуховування арії: A breathtaking aria is playing on the music system, 

swirling round him, cocooning him, filling the room  with a sweet, soulful song 

[274, с. 221]. 

Порівняння застосовується як для описів самих творів мистецтва, так і 

для процесу їх репрезентації та перцепції. Для порівняння в описах творів 

мистецтва характерне залучення номінацій різних типів відчуттів, вибір яких не 

залежить від знакового коду певного виду мистецтва. Наведемо приклади 

порівняння музики на основі смакового та нюхового (ольфакторного) кодів: A 

man with a voice like warm melted caramel croons [273, 50]; Her notes linger like 

the fresh scent of white roses on my body [267, 175]. У наступному прикладі 

візуальне порівняння твору живопису збігається з його візуальною природою: 

Against a background of two coats of Prussian blue emulsion, the pictures looked 

sensational, like lit-up liners in a night-dark sea [265, c. 33]. Порівняння 

репрезентації та перцепції музичних творів реалізується на асоціативній основі: 

She’s singing softly, like a child [275, c. 112]; Symphony No. 40 plays lightly inside 

me as I fly again like Icarus, but this time with the sun [267, c. 218]. Процес 

створення живопису асоціюється з відчуттям залежності: Painting is like a drug 

to my wife [265, с. 93]. 

Синекдоха реалізується за рахунок перенесення назви з одного предмета 

на інший за кількісними показниками. Наприклад, музичний твір 

вербалізується лише за його ритмом: I can still hear, though, and the melodic 

steady beat of the track continues [272, c. 344]. У живописі прикладом синекдохи 

є фрагментарна вербалізація картини, яка номінується лише за одним 

персонажем або за частиною обличчя, зображеній на ній: He glanced up at the 

Raphael, particularly at Hope, with her sweet soothing smile [265, c. 115]; Under the 
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patient, maternal eyes of the Madonna paintings, I cradle his head against me [272, 

c. 310].  

На синтаксичному рівні актуалізуються такі стилістичні засоби, як 

інверсія та синтаксичний паралелізм. Вони здебільшого вживаються для 

імітації звучання музичних творів, передаючи на фонетичному рівні внутрішню 

ритмізацію прозових описів творів мистецтва. 

Інверсія полягає в зміні усталеного порядку слів у реченні для емоційно-

смислового увиразнення висловлювання, наприклад, But music I kept as a 

separate pleasure [267, c. 108]; Rose…Rose…. with Night Music I must tell you I’m 

now someone else [267, c. 21]; My head hurt with music deep and seductive [267, 

c. 39]. 

Синтаксичний паралелізм, оснований на повторенні слова або 

словосполучення, актуалізує внутрішню ритмізацію висловлювання та імплікує 

характер виконання описуваного музичного твору: This moment of joy with this 

man to this music [272, c. 347]; Every song felt wrong and stupid. I felt wrong and 

stupid [279, c. 31]. 

Часто автори заради більш ефективного досягнення емотивного впливу 

на реципієнта вдаються до двох і більше стилістичних засобів для опису 

репрезентації твору мистецтва. Розглянемо один із таких прикладів: My mind 

explodes into a kaleidoscope of sound. Creation. Absolution. My fingers blur over 

keys, producing a symphony of power that sears through the air. Beats of creation 

cascade through my body within a rising crescendo. Today the music is absolute—

like creation itself. Rosaline. This is you, Rose. This is your symphony, Rosaline. 

Now! You’re here! Yes. Absolution… You’re alive again [267, c. 174]. 

Полівекторність знакової природи різних видів мистецтва детермінує 

застосування широкого спектра метафор, які ґрунтуються на сенсорному 

сприйнятті. При цьому не завжди вид сприйняття є прямо залежним від виду 

мистецтва. Тобто музика може метафоризуватися візуальним кодом, а живопис 

– аудіальним. Так, словосполучення kaleidoscope of sound є прикладом 

метафоризованої візуалізації музики. Лексема kaleidoscope має два значення, 
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які містять у собі візуальну сему: 1) a toy consisting of a tube that you look 

through with loose pieces of coloured glass and mirrors at the end. When the tube is 

turned, the pieces of glass move and form different patterns; 2) a situation, pattern, 

etc. containing a lot of different parts that are always changing [245]. Нефізична 

за своєю природою лексема sound матеріалізується у словосполученні a 

kaleidoscope of sound, актуалізуючи сему фрагментарності та мінливості 

звуку. 

Процес створення музичного твору в авторській уяві асоціюється з 

силою, величчю, абсолютом, що виражається метафорами a symphony of power, 

сreation, absolution.  

За допомогою порівняння розмежовується процес виконання та створення 

музичного твору: Today the music is absolute—like creation itself. 

Прикладом контекстуального оксюморона є речення Beats of creation 

cascade through my body within a rising crescendo. Дієслово cascade має значення 

to flow downwards in large amounts [244], а crescendo – a gradual increase in how 

loudly a piece of music is played or sung [244]. Тобто для опису відчуттів митця 

автор вдається до застосування протилежних за значенням понять, а саме, 

падіння та піднімання. 

За допомогою синекдохи автор об’єктивує тактильний код, описуючи 

контакт рук піаніста з клавішами, у результаті чого реалізується виконання 

твору мистецтва: My fingers blur over keys, producing a symphony. 

Зізвучність назви музичного твору з іменем загиблої коханої героя 

актуалізує персоніфікацію симфонії: Rosaline. This is you, Rose. Автор 

ототожнює симфонію з героїнею, тим самим повертаючи її до життя: You’re 

alive again.  

Зміна коротких та довгих речень містить у собі внутрішній ритм, який 

семантизує ритм музичного твору. Наприкінці автор вдається до вживання 

коротших речень зі сталим повторюваним елементом – назвою музичного твору 

– тим самим досягаючи ефекту кульмінації описуваного музичного твору: 
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Rosaline. This is you, Rose. This is your symphony, Rosaline. Now! You’re here! Yes. 

Absolution… 

Отже, феномен мистецтва як об’єкт актуалізації стилістично маркованих 

номінацій реалізується за рахунок вживання стилістичних засобів і забезпечує 

вербалізацію творів мистецтва в англомовних художніх текстах. 

 

2.2.2. Мистецькі реалії як засіб актуалізації стилістично маркованих 

номінацій 

 

Мистецькі реалії, містячи в собі потужну сему емотивного впливу, мають 

потенціал вживатися в ролі стилістичних засобів для опису певних понять та 

ситуацій, не об’єктивуючи власне мистецьку комунікативну ситуацію. 

Метафоризація описуваних ситуацій досягається за рахунок вживання 

лексем з лексико-семантичного поля мистецтва. При цьому автори вживають як 

нейтральні лексеми, так і емотивно забарвлені. Окремий інтерес становить 

метафоричне вживання мистецьких термінів на позначення немистецьких 

реалій [69, c. 9]. 

Лексико-семантична група музики в аналізованому ілюстративному 

матеріалі представлена в описах немистецьких комунікативних ситуацій 

такими метафоризованими лексемами, як music, melody, tune, note, chorus, to 

sing, to orchestrate.  

Лексеми music та melody вживаються в метафоричному значенні для 

вираження емотивного забарвлення ситуації. Наприклад, лексема music 

актуалізується у фразеологічному словосполученні change of music на 

позначення зміни настрою героя: “You have no idea how hot you look right now,” 

he murmurs and rubs his nose against mine. “Change of music, I think.” [273, 

c. 379]. 

Лексема melody, характеризуючи звучання голосу, має передавати сему 

почуттів, що підтверджується її вживанням у комбінації з лексемою love, 
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наприклад, I was struck speechless. Never had I heard a whisper of a voice so filled 

with melody and love [267, c. 77].  

Лексема tune, яка означає a series of musical notes that are sung or played in 

a particular order to form a piece of music [247], стає суб’єктом метафоризації на 

позначення немистецьких ситуацій для опису 1) звукових характеристик, 

наприклад, His father was a roving parish priest who spent a lifetime spreading the 

gospel to the tune of guns [265, c. 13]; 2) життєвих подій, наприклад, Life had 

become an ordinary tune [267, c. 136]; 3) сенсорних відчуттів, наприклад, On any 

day, even in icy March when the cold wind blows and before spring even thinks of 

playing a tune of warmth, huge men, as heavy and menacing as imagination can 

draw them, orbit the frosty expanse [267, c. 277].  

Лексема to sing вживається для метафоризації 1) звукових характеристик 

описуваних подій, наприклад, “Cheers,” Ana replies, and the crystal glasses sing 

as we clink [275, с. 345]; 2) емотивного стану героїв, який актуалізується 

залученням вербалізації тілесних відчуттів, наприклад, шляхом вживання 

тактильного коду: I gaze at him, my blood singing in my veins answering his call 

[274, с. 318]; My skin singing under his touch [273, с. 172]. 

Синхронна вербалізація повідомлення комунікантами реалізується 

метафорично за допомогою лексеми chorus, яка має значення a large group of 

singers [245], наприклад, Then there came a chorus of NOs [280, с. 103]; Then she 

was gone. Out the door and into the night, part of a chorus of happy good-byes [266, 

с. 103]. Зустрічається й дієслівна форма to chorus, наприклад, 'We know who you 

are,' they chorused [265, с. 38]. 

Багатозначна лексема to play, яка в лексико-семантичному полі мистецтва 

має значення 1) to perform on a musical instrument; to perform music; 2) to use an 

MP3 player, a CD player, etc. to make it possible to hear a song, an album, a CD, 

etc., 3) of a song, an album, etc.) to be heard [245], знаходить метафоричне 

відображення у словосполученні to play on the face, наприклад, After a long 

pause, she looked to me and nodded—a strange mixture of triumph and revulsion 

playing on her face [280, с. 112]. 
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Лексема to orchestrate з первинним значенням оркеструвати, 

інструментувати (to arrange a piece of music in parts so that it can be played by 

an orchestra [245]) вживається у метафоричному значенні планувати, 

організовувати (to organize a complicated plan or event very carefully or secretly 

[245]), наприклад, It doesn’t take long for Estelle to orchestrate things [280, 57]; 

Minerva had somehow orchestrated all of this [280, с. 102]. 

Лексико-семантична група живопису репрезентується лексемою picture, 

метафоризуючись у таких сталих словосполученнях, як to be a picture, to be a 

picture of, to get a picture, to complete the picture. Розглянемо більш детально 

кожну з них. 

Словосполучення to be a picture вживається в метафоричному значенні. 

Наприклад, у реченні “Yes, your face was a picture, a Kodak moment.” 

семантизується візуальний код здивованого виразу обличчя, який імплікується 

в застиглій міміці, немов на фотокартці, знятій на фотоапарат Kodak. Подібна 

конструкція може вживатися з конкретизацією з метою уточнення емоційного 

стану, наприклад, Her face is a picture of maidenly outrage [273, с. 96]. У 

наступному прикладі актуалізується емоційний стан не за окремою частиною, 

вираженою виразом обличчя, а за особою вцілому: Estelle, on my right, is the 

picture of relaxed and cool, and Eric, on her right, hasn’t taken his eyes off the stage 

[279, с. 44].  

Словосполучення to get the picture вживається у значенні “зрозуміти”, 

наприклад, Get the picture? [276, с. 317]. Зустрічаються випадки розширення 

цього сталого словосполучення уточнюючим прикметником clearer, наприклад, 

“Not as such, I’m just trying to understand you, get a clearer picture of what you do 

and don’t like.” [272, с. 30]. 

Словосполучення to complete the picture актуалізує значення 

довершеності описуваної ситуації: A deep brown tan that couldn’t possibly 

have come from the cold fluorescence of laboratory lighting completed the 

picture [267, с. 77]. 
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У ролі предиката лексема to picture виконує функцію метафори на 

позначення мисленнєвої діяльності, в результаті якої в уяві героїв виникають 

певні образи, пов’язані з візуальним кодом, наприклад, I picture her standing in 

the doorway of my study [275, с. 377]; I can’t picture her in the new apartment [273, 

с. 375]; I tried picturing him in cowboy boots and a cowboy hat [266, с. 109]; I did 

that sometimes, pictured things from different angles [280, с. 16]. Зустрічаються й 

приклади уяви не візуальних, а особистісних якісних характеристик: He was 

almost exactly how I’d always pictured Vincent Van Gogh—in other words, pretty 

crazy [280, с. 14].  

У наступних прикладах лексема to picture об’єктивує значення 

візуального сприйняття: I picture the dock [279, с.17]; The study on the first floor—

the long narrow room, full of light with three tall windows and Big Ben pictured 

within them is perfect [267, с. 19]. 

Термінологічний арсенал вербалізації мистецьких реалій у метафоричному 

значенні репрезентується вживанням термінів на позначення жанрових 

номінацій мистецьких творів, манери та засобів їх репрезентації [3, с.7]. 

Жанрові номінації музичних творів, метафоризуючи немистецькі явища, 

семантизують характеристики, притаманні певному жанру. Розглянемо приклад 

метафоричного вживання жанрового музичного терміна symphony: It started an 

uncontrollable symphony of nostalgia that made me lift the receiver by my side and 

call him [267, c. 137]. У лексикографічних джерелах знаходимо визначення: 

symphony is a long complicated piece of music for a large orchestra, in three or four 

main parts (called movements) [245]. Отже, термін symphony, містячи в собі сему 

складності й тривалості, у словосполученні symphony of nostalgia в 

комбінації з епітетом uncontrollable, робить обґрунтованим рішення героїні 

зателефонувати. 

Для метафоричного позначення підвищення голосу вживаються музичні 

терміни crescendo (a gradual increase in how loudly a piece of music is played or 

sung [245]) та octave (the difference (the interval) between the first and last notes in 

a series of eight notes on a scale [245]). Вони об’єктивуються в словосполученнях 
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із дієсловами, які означають рух угору, а саме, to rise (to come or go upwards; to 

reach a higher level or position [245]) та to hitch up (to lift oneself into a higher 

position, or the position mentioned [245]). Враховуючи, що термін crescendo 

містить сему підвищення гучності музики, у словосполученні to rise to a 

crescendo отримуємо подвійну сему підвищення голосу, наприклад, My voice 

has risen to a crescendo [272, с. 79]. Лексема octave вживається з прикметником 

several, наприклад, “Relationship?” I squeak at her, my voice rising several 

octaves. “I barely know the guy.” [274, с. 27]; “Did he?” My voice hitches up 

several octaves [274, с. 113]. 

Термін staccato в музичній теорії, який є одним із основних прийомів 

звуковибудовування, означає уривчасте, коротке виконання звуків на музичних 

інструментах або вокально. Як суб’єкт метафоризації термін staccato 

вживається для опису коротких звуків, не пов’язаних з мистецькою ситуацією. 

В аналізованому ілюстративному матеріалі знаходимо вживання терміна 

staccato для опису звучання дощу: It’s dark and overcast outside, and the 

increasing staccato of rain against the bullet-proof double glazing of the windows 

leaves continuous, soundless, patterns of water on glass [267, c. 215].  

У наступних прикладах лексема staccato семантизує уривчасту інтонацію 

висловлювання, підкріплюючись синтаксичним оформленням у вигляді 

паузації за допомогою крапок після кожного слова: “You. Are. So. Sweet,” he 

murmurs, each word a staccato [274, с. 58]; “You. Are. Mine,” he says, each word a 

staccato [274, с. 260]. У цьому ж творі в аналогічному за смислом та структурою 

контексті зустрічаємо словосполучення з ідентичним значенням, вираженим 

нейтральною лексемою to emphasize: “You. Are. Mine,” he snarls, emphasizing 

each word [272, с. 24]. 

У наступних прикладах для експлікації емоційного стану героя автор 

вживає метафоризовану номінацію звучання музичних інструментів: 

Something’s bad here, the punk decides. Something’s going down. He can hear the 

drums [267, с. 165] (барабан); Phantom cymbals clash murderously [267, с. 246] 

(тарілки). 
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В аналізованому матеріалі було виявлено приклади термінологічної 

метафоризації на основі лексико-семантичної групи живопису, які 

об’єктивують номінацію жанрової належності твору живопису: I told him about 

his eyes and his hair and the way his cheeks blush, but I don’t think I explained it 

very well because when I was done Dad shook his head and told me in soft, heavy 

words that I needed to start looking at the whole landscape [266, с. 23]. Лексема 

landscape, яка має значення 1) everything you can see when you look across a large 

area of land, especially in the country; 2) a painting of a view of the countryside 

[245], семантизує єдність зображуваних на картинах елементів і 

протиставляється фрагментарним описам одного цілого, а саме, зовнішності 

хлопчика, які виражаються словосполученнями his eyes and his hair and the way 

his cheeks blush. 

Порівняння полягає у поясненні одного предмета через інший, подібний 

до нього, актуалізуючись за допомогою компаративних зв’язок like, as if , to 

look (more/exactly) like, kind of like у комбінації з мистецькими реаліями. При 

цьому номінації музичних творів як суб’єкти порівняння актуалізують 

інтерсеміотичні зв’язки, які полягають у передаванні різних сенсорних 

модальностей на основі асоціативних відповідностей.  

В аналізованому матеріалі виявлені порівняння, виражені лексемами 

music та symphony, які семантизують 1) емоційний стан героя, наприклад, His 

expression is sad and forlorn, like the music [274, с. 87]; 2) імпліцитний ритм руху 

певних предметів, наприклад, весел: The oars moved like music [280, с. 74]; 3) 

запах парфумів з назвою Sensation, наприклад, “Like notes that make a 

symphony,” I said, “this is fantastic. Rose I’d like to watch you and your Dad create 

Sensation.” [267, c. 79]. 

Порівняння на основі номінацій музичних інструментів імплікує їх 

характеристики, пов’язані з 1) особливостями їх звучання, наприклад, 'Go avay, 

Joan.' Galena's voice was deep and husky like a cello played all its life in smoky 

nightclubs [265, с. 42]; 2) особливостями їх зовнішнього оформлення (вигляд, 
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запах), наприклад, The building was so new that it smelt new, like fresh cactus 

polish on a grand piano [267, с. 85].  

Вербалізація творів живопису актуалізується в порівняннях на основі 

візуальних асоціацій, виражених первинними номінаціями живопису picture та 

painting, а також лексемами з лексико-семантичного поля живопису зі 

значенням засобів створення творів живопису (paint, solvent), репрезентаторів 

(painter), місця репрезентації (gallery). Вживаються і власні назви на 

позначення авторства та назви твору живопису. 

Лексема picture реалізується в контексті візуального сприйняття реальної 

дійсності за рахунок проведення паралелі з мистецькими реаліями. Наприклад, 

в уяві героя віконна рама асоціюється з картинною рамою, відповідно, вигляд із 

вікна порівнюється з картиною: It was a long and narrow room with tall windows 

and Big Ben in the distance, like a perfect, framed picture [267, с. 145]. 

У наступному прикладі опис зовнішності героїні реалізується за рахунок 

порівняння з описом процесу створення твору живопису, який імпліцитно 

актуалізує отриманий результат: And I watched my consistency dilute as if the 

painter was mixing a bit more solvent into the paint [280, с. 106]. 

Словосполучення to look like розширюється за допомогою вживання 

прислівників more, exactly, наприклад, There is art of all shapes and sizes on all 

the walls. In fact, this apartment looks more like a gallery than a place to live [274, 

с. 68] (помешкання героя порівнюється з галереєю на основі проведення 

паралелі за кількістю картин); 'Looks exactly like St John Evangelista in 

Raphael's painting of St Catherine.' [265, с. 63] (вживання власної назви та імені 

художника для порівняння передбачає наявність фонових знань у реципієнта). 

Порівняння з відомою картиною можуть підкріплюватися попереднім 

описом порівнюваної реалії, наприклад, My dark hair spread around my head, 

kind of like that famous painting of Ophelia floating in the river [280, с. 53].  

Отже, мистецькі реалії як засіб актуалізації стилістично маркованих 

номінацій забезпечують описи немистецьких реалій шляхом вживання 

номінацій зі сфери мистецтва. 
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Висновки до розділу 2 

 

В англійській мові актуалізація феномену мистецтва реалізується завдяки 

лексико-семантичним та стилістичним засобам, які екстеріоризуються за 

рахунок вживання прямих та непрямих номінацій мистецьких реалій в лексико-

семантичному полі мистецтва, а також вербалізації їх дескриптивних та 

предикативних маркерів.  

Прямі та непрямі номінації мистецьких реалій в лексико-семантичному 

полі мистецтва верифікуються в лексикографічних джерелах та художніх 

текстах, становлячи ієрархічну структуру лексико-семантичного поля 

мистецтва, в основі якого лежить архісема «art». Номінації видів мистецтва 

становлять лексико-семантичні групи, які підпорядковуються зазначеній 

архісемі й представлені такими лексемами, як music, painting, sculpture, 

architecture, theatre та ін. Кожна з цих лексико-семантичних груп має свої 

відмінні риси й складається з відповідних мікросистем, які вказують, на автора, 

жанр, спосіб та засоби репрезентації. 

Зосередження в роботі на детальному аналізі феномену музики та 

живопису зумовлене частотністю їх вживання в англомовних художніх текстах 

та розрізненою природою репрезентації, яка значно впливає на їх семантичну 

віддаленість. Функціональна спрямованість зазначених видів мистецтва 

визначається їх належністю до одного лексико-семантичного поля та 

підпорядкованістю архісемі «мистецтво». Гіперо-гіпонімічні відносини й 

наявність синонімічних рядів та антонімічних пар у лексико-семантичних 

групах фіксуються в лексикографічних джерелах і валоризуються в процесі 

спілкування, яке відображається в художніх текстах.  

В англомовних художніх текстах основні критерії лексикографічної 

таксономії феномену мистецтва зберігаються й доповнюються непрямими 

вербалізаторами творів мистецтва, які актуалізуються на рівні номінації, 

дескрипції й предикації. 
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Номінації як основний засіб вербалізації мистецьких реалій поділяються 

на прямі та непрямі. Непрямі номінації актуалізуються в процесі мовлення і не 

є зафіксованими в лексикографічних джерелах. Вони декодуються на основі 

фонових знань реципієнта художнього твору з множини можливих смислів, 

актуалізуючись за такими критеріями, як назва, жанр, автор/репрезентатор, 

спосіб репрезентації. 

Вербалізація твору мистецтва за назвою підлягає кількісній 

(загальновживані, розгорнуті, редуковані й альтернативні) та якісній (за 

репрезентативністю – вокальні, інструментальні (у музиці); живописні, 

фотографічні (у зображальному мистецтві); за референтністю – міметичні, 

неміметичні) дистинкціям. За жанром вербалізація музичних творів 

реалізується в англомовних художніх текстах прямими номінаціями жанрів 

мистецтва, а також експлікується за рахунок фонових знань реципієнта 

художнього тексту. За автором/репрезентатором номінація феномену 

мистецтва класифікується за кількісними (індивідуальні та групові категорії 

виконавців) та якісними (прямі номінації, власні назви) показниками. Засоби 

репрезентації творів мистецтва визначаються природою їх видів і представлені 

інструментальним та технічним засобами репрезентації. Способи 

репрезентації творів живопису передбачають вживання лексем на позначення 

матеріалу (поверхня та речовини), засобів та техніки їх створення.  

Дескрипція творів мистецтва реалізується за допомогою лексичних 

конструкцій, в основі яких лежать прямі й непрямі номінації феномену 

мистецтва у комбінації з дескрипторами, вираженими відповідними 

лексичними засобами.  

Прикметник як основний засіб дескриптивних процесів у мові виконує в 

реченні роль означення або предикативного члена. Зі структурної точки зору 

прикметники в ролі означення функціонують препозитивно й постпозитивно. 

На семантичній основі в ролі дескрипторів мистецьких реалій вживаються 

якісні та відносні прикметники. Якісні прикметники поділяють на оцінні (з 

семою ставлення до описуваного явища в мистецтві), емотивні (виражають 
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емотивні характеристики твору мистецтва, які створюють відповідний вплив на 

реципієнта), естетичні (корелюють зі сприйняттям зовнішньої форми твору 

мистецтва) й параметричні (універсальні (на позначення мір дистанції, 

вартості, часу (за сучасністю та порядковістю) та дистинктивні (у музиці – на 

позначення темпу, ритмічності, висоти звуку, інтенсивності; у живописі – на 

позначення кольору, яскравості, розміру та обмеженості) тематичні групи. 

Відносні прикметники в ролі дескрипторів реалій мистецтва представлені 

тематичними групами належності твору мистецтва до жанру, тематики, засобу 

репрезентації. 

Також роль дескрипторів виконують іменники, займенники й числівники. 

Іменники виражають репрезентатора, жанр, назву, засіб і локацію репрезентації 

і вживаються препозитивно (у родовому відмінку й кластерно) та постпозитивно 

(у конструкціях із прийменниками of та by). Займенники як дескриптори 

мистецьких реалій вказують на їх ознаки, не називаючи їх, і залежно від типу 

виконують такі функції: присвійні – корелюють із належністю твору мистецтва 

до конкретного суб’єкта мистецької комунікативної ситуації; вказівні та 

неозначені – виражають сему означеності та неозначеності; заперечні – 

реалізують значення відсутності мистецьких реалій. Числівники як дескриптори 

мистецьких реалій мають функцію позначення їх кількості, порядку або розміру, 

часу.  

Для дескрипції феномену мистецтва застосовуються однокомпонентні та 

багатокомпонентні конструкції. Багатокомпонентні конструкції виражаються 

як однією із зазначених частин мови, так і різними. Конструкції з 

компресованим описом твору мистецтва вживаються для детального опису 

твору мистецтва без застосування розгорнутих нарацій. До них входять: 

1) номінація автора, виражена іменником у називному або родовому відмінку; 

2) якісний (оцінний, емотивний, естетичний, параметричний) або відносний 

прикметник; 3) конструкція з прийменником of та іменником на позначення 

репрезентатора або об’єкта твору мистецтва; 4) числівник на позначення дати 
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створення твору мистецтва, його вартості або розміру. Компоненти в таких 

конструкціях можуть змінювати свої позиції та взаємозаміщувати один одного.  

Предикація мистецьких реалій, реалізуючись за рахунок вживання 

структурно-смислової єдності суб’єкта й предиката як двох ключових 

компонентів висловлювання, на семантичній основі диференціюється за 

актантами та за якісними характеристиками. 

За актантами виділяються дієслівні конструкції з семами 1) дії 

репрезентатора/реципієнта на мистецьку реалію, яка передбачає подальшу 

семантичну диференціацію дієслівних конструкцій на позначення таких типів 

дії: креативно-репрезентативна (створення або репрезентація твору мистецтва 

й вербалізується прямими та непрямими номінаціями), сенсорна (сприйняття 

твору мистецтва засобами органів чуття і, відповідно, актуалізує дію залежно 

від виду мистецтва, аудіального або візуального), перцептивно-емотивна 

(емотивне сприйняття твору мистецтва, а також реакція на нього), ментальна 

(вплив на твір мистецтва, пов’язаний із мисленнєвою діяльністю), позесивна 

(семантизує володіння творами мистецтва, актуалізуючи ситуації їх 

купівлі/продажу), фізична (вживається на позначення фізичного впливу на 

мистецьку реалію й актуалізується на рівні матеріальних параметрів); 2) дії 

мистецької реалії на репрезентатора/реципієнта, яка актуалізує прямий або 

непрямий вплив на реципієнта й семантизується за такими типами дії: 

екзистенціальна (нейтральне існування твору мистецтва з констатацією її 

наявності в певному контексті), репрезентативна (процес відтворення твору 

мистецтва), інфлюентна (психологічний та фізичний вплив на реципієнта).  

Критерії аналізу якісних характеристик предикації мистецьких реалій 

детермінуються природою виду мистецтва. Континуальна природа музичних 

творів визначає актуалізацію їх дієслівної вербалізації з семою динамічності, 

мінливості. Ці фактори реалізуються за такими параметрами, як етап виконання 

музичного твору (початок і закінчення) та зміна гучності. Під час опису творів 

живопису, попри їх статичну природу, також вживаються дієслова з семою 
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динамічності, виражаючи процес наближення або віддалення від твору 

живопису.  

У ролі стилістично маркованих номінацій мистецькі реалії 

реалізуються як об’єкт та суб’єкт. Феномен мистецтва як об’єкт актуалізації 

стилістично маркованих номінацій вербалізується за допомогою стилістичних 

засобів на різних рівнях мовної організації, а саме, на фонетичному, лексико-

семантичному та синтаксичному. Фонетичний рівень представлений такими 

стилістичними засобами, як ономатопея та внутрішня ритмізація, які 

застосовуються здебільшого для описів музичних реалій. На лексико-

семантичному рівні описи мистецьких реалій реалізуються за рахунок 

вживання метафори, персоніфікації, порівняння, синекдохи та оксюморону. На 

синтаксичному рівні актуалізується вживання інверсії та синтаксичного 

паралелізму для імітації зовнішньої форми творів мистецтва. Як суб’єкт 

актуалізації стилістично маркованих номінацій феномен мистецтва є засобом 

опису певних понять та ситуацій, які не належать до мистецького дискурсу, 

проте на метафоричному рівні зіставляються з мистецькими реаліями. Творення 

стилістичних засобів реалізується за рахунок вживання лексем із лексико-

семантичного поля мистецтва, які виступають у ролі метафор та порівнянь.  

Основні результати, отримані в другому розділі, висвітлено в таких 

публікаціях [20; 144; 147; 152]. 
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РОЗДІЛ 3 

КОМУНІКАТИВНО-ДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПИСУ ТВОРІВ 

МИСТЕЦТВА В АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТАХ 

 

Мистецтво як феномен культурного життя суспільства є універсальним 

позамовним засобом духовно-практичного освоєння дійсності за законами 

краси та гармонії. Це освоєння досягається шляхом творчої діяльності людини 

та має на меті вплинути на реципієнта художньо-образними засобами [89], що, 

у свою чергу, є прямою характеристикою поліаспектних комунікативних 

процесів, які забезпечують актуалізацію феномену мистецтва в ролі 

повноправного елемента комунікації.  

За В. І. Карасиком комунікативні аспекти дослідження дискурсу 

актуалізують такі категорії, як статусно-рольові та комунікативні 

характеристики учасників спілкування, умови спілкування (час та простір, 

канали передавання інформації), організація спілкування (мотиви, цілі й 

стратегії, варіативність комунікативних засобів), способи спілкування (режим, 

тональність, стиль, жанр) [56, с. 200–201].  

У нашому дослідженні, спираючись на вищенаведені категорії, ми 

детально розглянемо ці основоположні компоненти спілкування, транслюючи 

особливості їх актуалізації на мистецький дискурс через призму комунікативно-

дискурсивної парадигми.  

Таким чином, у фокус нашої уваги потрапляє аналіз твору мистецтва як 

повідомлення в комунікативній ситуації (роль, функції, форми та етапи 

інтродукції в площину художнього тексту), учасники спілкування 

(репрезентатор і реципієнт твору мистецтва та інтеракція між ними), умови 

спілкування (часопросторові характеристики мистецького дискурсу й канали 

передавання інформації) та реалізація фонових знань у процесі декодування 

творів мистецтва в англомовних художніх текстах.  
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3.1. Твір мистецтва як повідомлення в мистецькій комунікативній 

ситуації  

 

3.1.1. Роль і функції творів мистецтва в мистецькій комунікативній 

ситуації  

 

Твори мистецтва як важливий елемент об’єктивної реальності відіграють 

вагому роль у бутті соціуму, що зумовлює частотність їх описів у англомовних 

художніх текстах. На дискурсивному рівні об’єктивується питання 

поліаспектності феномену мистецтва в комунікативних ситуаціях, яка 

актуалізується за рахунок реалізації різних ролей і функцій. На основі синтезу 

інформації з теоретичних джерел та аналізу емпіричного матеріалу розглянемо 

ролі та функції феномену мистецтва в англомовних художніх текстах.  

За роллю в процесі спілкування твори мистецтва актуалізуються як: 

1) елемент контексту комунікативної ситуації; 2) об’єкт комунікативної 

ситуації; 3) суб’єкт комунікативної ситуації (рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Роль твору мистецтва в процесі комунікації 

Твір мистецтва в ролі елемента контексту комунікативної ситуації 

є фоном для розгортання подій. За цими параметрами актуалізація творів 

мистецтва наближена до часопросторових характеристик мистецького 
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дискурсу. Вони є своєрідним простором для подій і спрацьовують на подієвому 

та ментальному рівнях. До подієвого рівня належать ситуації, пов’язані з 

факторами об’єктивної реальності, наприклад, виконання танцю (We cover the 

floor, from the window to the kitchen and back again, whirling and turning in time 

to the music [274, с. 224]), приготування їжі (There’s nothing like music to cook by 

[274, с. 91]), заняття спортом (I have never run without music, and I can’t [279, 

с. 133], читання (I pout petulantly as I plug my iPod ear buds in, listen to Snow 

Patrol, and sit down at my small desk to re-read the contract and make my comments 

[274, с. 134], подорож в автомобілі (In the car going home, he sang along to a tape 

of Schubert songs [265, с. 127]), облаштування інтер’єру (He glimpsed a wide hall 

behind her—many paintings, so many the place seemed more an art gallery [268, 

c. 61] та ін. На ментальному рівні об’єктивуються ситуації, пов’язані з такими 

реаліями, як кохання, страждання, переживання, абстрагування: Granted, the 

lyrics and mood of half the songs are killing me: love, lust, angsty yearning, rage, 

desire, sadness [279, с. 40]. Christian turns the volume down to background level 

[273, с. 233]. 

Твір мистецтва як об’єкт комунікативної ситуації є своєрідною 

темою для інтеракції комунікантів. Ця роль актуалізується в ситуаціях 

перцепції/презентації твору мистецтва або розмови/роздумів про нього: I glance 

up at Christian, who is staring, transfixed, at each of the pictures in turn [272, с. 21] 

(перцепція). In the evenings he did the dishes and then played his guitar for me 

[279, c. 194] (презентація). The pictures were made more sinister by homely 

touches: storks nesting in watchtower chimneys, window boxes filled with orange 

nasturtiums [265, с. 46] (презентація). “What’s the music? “Villa Lobos, an aria 

from Bachianas Brasileiras. Good, isn’t it?” “Yes,” I murmur in total agreement 

[274, с. 221] (розмови). If she were happy, thought Raymond, she might paint 

happier pictures [265, с. 48] (роздуми).  

Дія твору мистецтва в ролі суб’єкта комунікативної ситуації 

передбачає його реалізацію як активного учасника комунікації й корелює з 

фізичним та психологічним впливом на реципієнта, виражаючись активними та 
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пасивними дієслівними конструкціями. Фізичний вплив має метафоричну 

природу, корелює з гіперболізованою перцепцією та інтерпретується, 

рефлексуючи відповідним емоційним станом читача. Наприклад, Music blocks 

out everything: ankle pain, shaky legs, the cold, and most importantly, it prevents my 

mind from taking over [279, с. 133]. The candles practically shake in their holders; 

then guitars rip through the air and about blow them out [266, с. 100]; Only the 

portrait of Wallace and Minerva watched over the entrance [280, с. 91]; All round 

the walls, portraits of Belvedons gazed snootily down checking his table manners 

[265, с. 51]. Психологічний вплив позначений емотивною та інфлуентною дією 

на реципієнта: Alizarin and Jupiter were almost more obsessed with the Raphael 

than with their mother [265, с. 63]. It was strange, reflected Raymond, how the 

picture of Pandora, which had turned out to be by Raphael and which now hung at 

the top of the house at Foxes Court, influenced his judgement of people [265, с. 39]. 

Зміна ролі твору мистецтва зумовлюється девіаціями складу комунікантів 

або контексту в комунікативній ситуації. Розглянемо приклад, де 

індивідуальний простір сприйняття твору мистецтва змінюється на особистий, 

у результаті чого змінюється й роль твору мистецтва. Спочатку індивідуальний 

простір позначений глибоким зануренням героя в прослуховування музичного 

твору, який виступає в ролі суб’єкту комунікативної ситуації, що виражається у 

вживанні дієслів у активному стані та займенників у об’єктному відмінку (him): 

A breathtaking aria is playing on the music system, swirling round him, cocooning 

him, filling the room with a sweet, soulful song [274, с. 221]. Потім простір 

змінюється на груповий. Увага героя фокусується на нових комунікантах, що 

виражається зменшенням гучності музичного твору й, відповідно, зміною ролі 

твору мистецтва в комунікативній ситуації з суб’єктної на фонову: He points the 

remote at a sleek white box beneath the fireplace that houses his iPod, and the 

exquisite melody fades but continues in the background [274, с. 221]. 

Реалізація функцій творів мистецтва в англомовних художніх текстах 

базується на типології загальних функцій мистецтва, розглянутих у першому 

розділі дисертаційного дослідження, й доповнюється контекстуальними 
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варіаціями за рахунок зосередження уваги на комунікативній природі 

мистецтва. На основі комбінації теоретичних та емпіричних спостережень 

виявлено такі функції творів мистецтва в англомовних художніх текстах: 

комунікативна, когнітивна, інформативна, репрезентативна, ідеологічна, 

аксіологічна, виховна, регулятивна, креативна, естетична, емотивна, 

сугестивна, фатична, відволікальна, блокувальна. 

Комунікативна функція актуалізується за рахунок реалізації творів 

мистецтва в ролі засобу спілкування в мистецькій комунікативній ситуації. 

Наприклад, The good news is that New York’s Mount Sinai Hospital was filled 

with the sound of his portable keyboard, but the bad news is that he is unable 

to communicate normally [267, с. 292]. “Don’t say much do you, Richard?” 

Rosaline’s voice was softly sweet. “God sings when he plays,” said Gregory. “This 

man has no need to talk. “Harvard now calls him The Mozart Man.” [267, с. 26]. 

Когнітивна функція забезпечує пізнання світу через мистецтво й 

виражається через суб’єктивне, метафоричне відображення дійсності шляхом 

емоційно-чуттєвих засобів творення художньої картини світу. Наприклад, If 

only I could fill the air around her with Mozart. Symphony No. 40 could make 

heaven answer [267, с. 136]. 

Інформативна функція реалізується за рахунок імплікації в творі 

мистецтва певної інформації, яка декодується на основі фонових знань 

реципієнта або інтерпретується на постінтродуктивному етапі самим 

репрезентатором. Наприклад, May I tell you something about what you hear? The 

Shiite Muslims have a day of mourning, a holy ritual, where the men beat themselves 

raw to cleanse their souls. Allah, the compassionate, hears their cries of pain and 

with His infinite compassion grants them forgiveness. Maatam, they call it—their 

compulsion to inflict pain on themselves. That’s what you hear tonight, a hymn of 

absolution [267, с. 157]; Rose…Rose…. with Night Music I must tell you I’m now 

someone else [267, с. 21]. 

Репрезентативна функція забезпечує відтворення певних явищ або 

характеристик об’єктивної дійсності через твори мистецтва, наприклад, Then I 
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sat down and started something new—a picture of a girl floating. A self-portrait. 

Almost all my drawings are self-portraits. They don’t necessarily look like me—in 

fact, they rarely do—but they represent me. It doesn’t take a degree in art history to 

imagine why I’d draw myself floating [280, с. 12–13]; Photographs and paintings 

invariably cheapen morning light, but the real-life version can be stupendous [279, 

с. 11]. 

Ідеологічна функція має на меті вираження певних концепцій, ідеалів, 

переконань через твори мистецтва, наприклад, A playlist called Liv, Forever was 

cued up. “I made it for you. Obviously.” “Hate to tell you, but I’m not going to,” I 

said, masterfully concealing my shock and delight. “Not going to what?” “Live 

forever.” “Your art will. That means you will, too.” “You really talk big” [280, 

с. 30]; A painting is more than the sum of its parts,” he would tell me, and then go 

on to explain how the cow by itself is just a cow, and the meadow by itself is just 

grass and flowers, and the sun peeking through the trees is just a beam of light, but 

put them all together and you’ve got magic [266, с. 24].  

Аксіологічна функція реалізується через оцінку як самих творів 

мистецтва в свідомості комунікантів, так і застосування феномену мистецтва 

для порівняння з певними концептами навколишньої дійсності, наприклад, 

Looking back on my life before Christian, it’s as if everything was in black and 

white like José’s pictures. Now my whole world is in rich, bright, saturated color 

[272, с. 254]. 

Виховна функція  актуалізується через становлення й підвищення рівня 

загального розвитку особистості за рахунок обізнаності у сфері мистецтва, 

наприклад, “My mother had a mantra: musical instrument, foreign language, 

martial art. Elliot speaks Spanish; Mia and I speak French. Elliot plays guitar, I play 

piano, and Mia the cello” [272, с. 84].   

Регулятивна функція забезпечує спонукання реципієнта до певних дій 

завдяки впливу твору мистецтва, наприклад, The next playlist starts, and I smile. 

It’s a new one from Chris, and it makes this run easy. More than easy: exhilarating 

[279, с. 91].  
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Креативна функція забезпечує реалізацію творчої природи людини, яка 

полягає в прагненні творити й самореалізовуватися через результати своєї 

діяльності,  наприклад, I think I’m more of the creative kind where music comes 

out of nowhere, builds up in my soul, fills my body and then gushes out from my 

fingertips onto ivory keys [267, с. 103]. 

Естетична функція відображає прагнення та здатність людини 

створювати або сприймати прекрасне, яке має потенціал втілюватися у творах 

мистецтва, наприклад, “I’ve never heard anything so beautiful,” Carol says when 

the music fades [267, c. 287]; Never had I heard the quality of beauty in a human 

voice so overwhelming that the physical being faded into invisibility [267, c. 77]; I 

collect for the sheer pleasure of possessing beauty [265, с. 112]. 

Емотивна функція реалізується в контексті створення або відображення 

емоцій у комунікативній ситуації, наприклад, We sit, our arms wrapped around 

each other, listening to the music—a soothing piano piece—mirroring the emotions 

in the car, the sweet tranquil calm after the storm [272, с. 31]; A woman sings 

passionately, pouring her soul into the song. It’s breathtaking [272, с. 31]; I started a 

collage, a picture of the two of us jumping off the cliff. I played with the blur of our 

movement, so you couldn’t really tell if we were falling or floating. Floating or 

falling. This was being with Malcolm. The picture was more an impression than an 

actual depiction of the moment [280, с. 35].  

Близькими за механізмом дії є релаксаційна, фасцинуюча 

(захоплювальна) та гедоністична функції, які реалізуються за рахунок 

репрезентації або перцепції твору мистецтва. Наприклад: I have music playing 

around me. Lately, I’ve found Beethoven soothing and Mozart exciting. They take me 

through the boredom of days like this. Plenty of imagery in sound right? [267, с. 167] 

(релаксаційна й фасцинуюча функції); There would be music and fun and food 

and drink [267, с. 112] (гедоністична функція).  

Сугестивна функція забезпечує рефлексію певних думок, почуттів у 

свідомості комунікантів за рахунок актуалізації творів мистецтва, наприклад, 

As I sit at my desk and wait for the call, I look at the paintings on the wall of my 
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office, and Miss Steele’s words drift back to me. “Raising the ordinary to 

extraordinary.” She could so easily have been describing herself [275, с. 15]. 

Фатична функція реалізується в межах конвенціональних аспектів 

комунікативних ситуацій на рівні дотримання етикетних норм. При цьому 

твори мистецтва переймають на себе образну актуалізацію таких вербальних 

неінформативних конструкцій, які виражають привітання, прощання та фрази 

для підтримання розмови, наприклад, I’d vacate the street for McGovern, but first 

I’d welcome him with music. The cops objected half-heartedly, but, hey, everything’s 

cool in The Village. Mozart would welcome the Prairie Populist [267, с. 134]. 

Відволікальна функція забезпечує зосередження уваги на творі 

мистецтва для відволікання від інших факторів навколишньої дійсності, 

наприклад, I begin pacing around the table in the foyer and examine the paintings 

on the walls to distract myself [272, с. 125]. 

Блокувальна функція проявляється в реалізації творів мистецтва у ролі 

бар’єру для cприйняття оточуючого середовища, наприклад, It’s the hour after 

midnight. Mozart drowns the phone’s low ring, but finally my eye catches the red 

flash of the bulb blinking relentlessly. Reluctantly, I leave the keyboard and walk over 

to the oak desk and lift the receiver [267, с. 44]. 

Отже, роль і функції творів мистецтва в мистецькій комунікативній 

ситуації визначаються поліаспектністю актуалізації феномену мистецтва в 

англомовних художніх текстах і забезпечують їх повноцінну реалізацію в 

системі міжособистісного спілкування. 

 

3.1.2. Форми актуалізації творів мистецтва в комунікативній ситуації 

 

Форми інтродукції творів мистецтва в художній текст визначаються на 

основі типології екфрасису за обсягом, носієм/матеріалом, референтом, 

нараторською належністю, способом подачі та часом появи в тексті, широтою 

трансльованої інформації й доповнюються параметрами ідентифікованості та 

емотивного забарвлення. 
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За обсягом інтродукція творів мистецтва в художньому тексті 

реалізується у повній, згорнутій та нульовій формах. Повна форма інтродукції 

передбачає розгорнуту репрезентацію артефакту, наприклад, In the next oil, the 

artist had transformed great hanging clumps of violet aubretia into portly bishops in 

Lenten purple. Slumped against a Cotswold stone wall, they were swigging beer out 

of bottles, having a fag, and eyeing up some young nuns. The picture was bitchy, 

blasphemous and strangely beautiful. 'This is distinctly disturbing' - David shook his 

head - 'but that picture reminds me very much of a marvellous Czech artist called 

Galena Borochova.' [265, c. 72]. Згорнута форма інтродукції вміщається в одне-

два речення, наприклад, Ella Fitzgerald croons softly in the back-ground about this 

thing called love. It’s very romantic [272, c. 25]. Нульова форма інтродукції лише 

вказує на віднесеність реалій словесного тексту до певних мистецьких реалій, 

наприклад, Michelangelo’s David has nothing on him [274, c. 52]. 

За носієм/матеріалом інтродукція творів мистецтва в художньому тексті 

реалізується у таких формах, як зображальне, аудіальне, синтетичне мистецтво. 

The same string trio played classical music [280, c. 111] (музика); Preparing a 

charming compliment, that only Goddesses could confer immortality on mere 

mortals, David crossed the room to admire his portrait [265, c. 124] (живопис); So 

we dance. We spin around crazily, we hold tight to one another and sway back and 

forth, we hold hands and scream out lyrics at the top of our lungs [279, c. 67] 

(хореографія); He settles before the Sony, hanging slim against the wall. It’s an 

enormous six by four plasma display of moving reality in full color [267, c. 281] 

(телебачення). 

За референтом інтродукція творів мистецтва в художньому тексті має 

міметичну та неміметичну форми. Міметична форма репрезентації передбачає 

існування референта в реальній дійсності й поділяється на атрибутивну й 

неатрибутивну. Атрибутивна міметична форма є експліцитною атрибуцією за 

автором або за назвою, наприклад, Prokofiev’s “Arrival of the Montagues and 

Capulets” blares in my ears as I pound the sidewalk through the early morning quiet 

of Fourth Avenue [275, c. 376]. Неатрибутивна міметична форма реалізується 
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імпліцитно й не містить відкритої вказівки на назву твору, тим самим задаючи 

певну перцептивну установку. Прикладом неатрибутивної міметичної форми 

репрезентації твору мистецтва в художньому тексті є номінація картини не за її 

назвою, а за одним із її персонажів. Hope seemed to have jumped down from the 

Raphael and flown up to London, as in came one of the prettiest girls he had ever 

seen. Her short fair curls were swept off an angelic heart-shaped face, which was 

enhanced by big eyes the colour oil love-in-a-mist, a wild-rose complexion, a soft 

pink smiling mouthy and a little turned-up nose. She was also tiny, with the sweet 

unformed figure of a twelve-year-old, and gave an impression of being swathed in 

rainbows [279, c. 139]. Віра (Hope) є одним із персонажів картини Рафаеля 

«Пандора». Саме за рахунок референції до її зовнішності автор передає 

зовнішність героїні. Неміметична форма репрезентації актуалізує вживання 

вигаданого твору мистецтва, який не має референта в реальній дійсності й існує 

лише в полотні конкретного художнього тексту. Прикладом неміметичної 

форми репрезентації твору мистецтва в художньому творі є опис портрету 

героїв роману: The entryway was creaky and opulent (like everything else here), 

presided over by a large framed portrait of the Wickhams: Wallace and Minerva—

or so I assumed [280, c. 17].  

За нараторською належністю інтродукція творів мистецтва в 

художньому тексті актуалізується в монологічній і діалогічній формах. 

Монологічна форма передбачає інтродукцію твору мистецтва від імені однієї 

особи, наприклад, I begin pacing around the table in the foyer and examine the 

paintings on the walls to distract myself. I’ve never really looked at them before: all 

figurative paintings, all religious—the Madonna and child, all sixteen of them. How 

odd? [272, c. 125]. У діалогічній формі інтродукція відбувається в ході розмови 

між комунікантами, наприклад, Eventually Christian disrupts our brooding silence 

and switches on the classical piece I heard earlier. “What’s this?” I ask. 

“Canteloube, Songs of the Auvergne. This is called ‘Bailero.’ ” “It’s lovely. What 

language is it?” “It’s in old French—Occitan, in fact.” [272, c. 84]. 
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За способом подачі в тексті інтродукція творів мистецтва в художньому 

тексті передбачає цілісний або дискретний опис. Цілісний опис реалізується в 

неперервній обмеженій частині тексту. One large canvas took Raymond's breath 

away. On the Slovak side, from a watchtower above the electric fence, border guards 

were mowing down defectors in case the mines didn't get them. Everywhere were 

screaming mouths, waving hands, terrified eyes, severed limbs. On the Austrian side, 

a bunch of grandees were blasting away at partridge against brilliant autumn 

colours. A horse and cart followed, weighed down by picnic hampers and crates of 

wine. The contrast made the behaviour of both sides more reprehensible. It had the 

power of a Guernica. Galena could capture sadistic arrogance in a brush stroke 

[265, c. 32]. Дискретний опис є переривчастим, розсіяним у певному просторі 

тексту й чергується із загальним ходом розповіді. Розглянемо дискретний опис 

музичного твору в межах однієї комунікативної ситуації. Інтродукція твору 

мистецтва в художній текст переривається сторонніми діями, роздумами й 

розмовами героїв: As we cruise through the traffic, Christian is deep in thought. A 

young woman’s voice comes over the loudspeakers; it has a beautiful, rich, mellow 

timbre, and I lose myself in her sad, soulful voice. “I need to make a detour. It 

shouldn’t take long,” he says absentmindedly, distracting me from the song. The 

music starts again as Christian starts the engine. “Who’s this?” I ask. “Eva 

Cassidy.” “She has a lovely voice.” “She does, she did.” “Oh.” “She died young.” 

“Oh.” “Are you hungry? You didn’t finish all your breakfast.” He glances quickly at 

me, disapproval outlined on his face. Uh-oh. “Yes.” “Lunch first, then.” Christian 

drives toward the waterfront then heads north along the Alaskan Way. It’s another 

beautiful day in Seattle. It’s been uncharacteristically fine for the last few weeks, I 

muse. Christian looks happy and relaxed as we sit back listening to Eva Cassidy’s 

sweet, soulful voice and cruise down the highway. Have I ever felt this comfortable 

in his company before? I don’t know [272, c. 149]. 

За часом появи в тексті інтродукція творів мистецтва в художньому 

тексті має первинну та вторинну форму. Первинна форма передбачає опис 

твору мистецтва, який у тексті зустрічається вперше. Вторинна форма 
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реалізується через повторення, розширення або просто номінацію згадуваного в 

тексті раніше твору мистецтва. Розглянемо приклад первинної та вторинної 

актуалізації опису картини в художньому тексті. Первинна інтродукція опису 

картини реалізується в ролі предмету інтер’єру, доповнюючи імпліцитну 

характеристику власника помешкання: His loft is woody and warm and bare. The 

dining table is made of oak—unpolished, pale and raw. On the front wall is an 

enormous art deco of a Leviathan, a strange, geometric, multicolored image of a 

biblical sea-monster being hunted by tiny men with spears in little boats. Artistic, in 

a New York kind of way [267, c. 280]. Вторинна інтродукція цієї ж картини в 

романі актуалізується для більш влучного вираження лихих намірів її власника 

щодо знищення свого опонента, якого він асоціює з морською потворою з 

біблійського сюжету, зображеною на картині: He switches off the set and turns to 

the painting on the wall. “That’s your final applause, Richard. Oh yes, the hell starts 

now!” Thor yells. His eyes stay soldered on the indefinable sea creature of the Old 

Testament hunted by man, the Art Deco Leviathan that dominates the room at 833 

Broadway [267, c. 281–282]. 

За широтою трансльованої інформації інтродукція творів мистецтва в 

художньому тексті реалізується в простій, зведеній і технічній формах. Проста 

форма містить опис одного твору мистецтва, наприклад, Flush with his new 

salary David bought Raymond the latest recording of Debussy's Prelude a I'apres-

midi d'un faune, with its haunting theme of emerging sexuality on a hot summer 

afternoon [265, c. 85]. Зведена форма становить опис мотивів кількох творів 

одного автора, школи, напряму, наприклад, Casey Andrews's huge part-abstract 

landscapes of the Cornish coast were already selling well and in early May 1961 

[265, c. 32]. Технічна форма містить етос, ідеологію, декларації певного 

мистецького напряму, наприклад, In the letters, Wallace and Minerva detailed 

their dream of creating a school steeped in nature and wilderness. A place to study 

the humanities—poetry, literature, the fine arts—and embrace Romanticism [280, 

c. 38]. 
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За ідентифікованістю в англомовних художніх текстах актуалізуються 

ідентифіковані, неідентифіковані та частково ідентифіковані твори мистецтва. 

Ідентифіковані твори мистецтва актуалізуються за рахунок вживання назви 

твору мистецтва, наприклад, Restless, I wander over to the balcony doors and stare 

out at the early evening sky, listening to Talking Heads’ “And She Was.” [275, 

c. 233]. Неідентифіковані твори мистецтва вводяться в художній текст без 

конкретної номінації, при цьому може даватися його чітка дескрипція, 

наприклад, The fourth side of the pergola is occupied by a stage where a string 

quartet is playing softly, a haunting, ethereal piece I don’t recognize [272, c. 97]. 

Частково ідентифіковані твори мистецтва реалізуються номінацією 

авторської або жанрової належності без назви конкретного твору мистецтва, 

наприклад, The speakers spring to life, and after a moment the strains of a single 

piano playing a soft, lilting melody fill the room. It’s familiar—Bach, I think—but I 

don’t know what piece it is [273, c. 237]. Твір мистецтва може ідентифікуватися в 

процесі спілкування, наприклад, He has music playing through the sound system. It 

stops me in my tracks.“What’s this?” I ask. The music is stunning. “Fauré’s 

Requiem” he says, distracted. “Oh. I’ve not heard it before.” “It’s very calming, 

relaxing,” he says and raises an eyebrow [273, c. 154]. 

За емотивним забарвленням твори мистецтва валоризуються на рівні 

позитивного (I grab my bathrobe from the chair and wander quietly down the 

corridor, slipping on my robe and listening to the magical sound of the melodic 

lament that’s coming from the great room. [274, c. 344]), негативного (Once my 

husband stopped making that terrible racket on the piano [273, c. 255]) або 

нейтрального сприйняття (I’ve been commissioned to do some landscapes for 

the Portland Tourist Authority [272, c. 316]), виражаючись роздумами, 

вербалізацією або авторськими дескрипціями. Змішана форма емотивного 

забарвлення твору мистецтва актуалізується за рахунок його перцепції різними 

реципієнтами: All the adults were dying to jump up and turn the thing down, but 

Lynetta stood guard and just glowered at them. And when the song’s over, Lynetta 

pulls out the CD, punches off the player, and then smiles – actually smiles – at Matt 
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and Mike and says, “That is the raddest song. I want to hear it again and again and 

again” [266, c. 101]. 

Отже, форми актуалізації творів мистецтва в англомовних художніх 

текстах об’єктивуються за різними параметрами й детермінуються низкою 

факторів, зумовлених авторськими інтенціями та внутрішньою організацією 

тексту. 

 

3.1.3. Етапи інтродукції творів мистецтва в комунікативну ситуацію 

 

Етапи інтродукції творів мистецтва в художній текст визначаються 

формою їх актуалізації. Згорнута й нульова форма актуалізації передбачають 

лише номінацію та коротку дескрипцію, наприклад, His masterful composition 

Rosaline has been a worldwide sensation and has made Britain proud [267, c. 279]. 

У разі повної форми інтродукції твору мистецтва в художній текст автори 

вдаються до опису повного спектра етапів виконання творів мистецтва в 

мистецькій комунікативній ситуації, які визначаються такими чинниками 

мистецького дискурсу, як учасники спілкування, часопросторові 

характеристики, вид та роль твору мистецтва. Саме ці чинники впливають на 

порядок і особливості інтродукції творів мистецтва в художній текст. Попри 

розмаїття можливих варіантів перебігу мистецьких комунікативних ситуацій 

існують універсальні критерії сегментації їх структури на такі етапи: 

передінтродуктивний, інтродуктивний, постінтродуктивний. Залежно від 

авторської інтенції увага може зосереджуватися лише на одному із етапів, при 

цьому інші етапи передаються у згорнутому вигляді або не описуються взагалі. 

Початковим етапом мистецької комунікативної ситуації є 

передінтродуктивний етап, який передує введенню твору мистецтва. На 

цьому етапі визначаються часопросторові параметри комунікативної ситуації, 

вводяться учасники спілкування, дається характеристика їх зовнішності й 

внутрішнього стану, який виражається їх думками, емоціями, переживаннями. 
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Усі ці компоненти є передумовою й підґрунтям для введення твору мистецтва в 

процес спілкування. 

Інтродукція твору мистецтва передбачає попередній опис сприйняття 

митця реципієнтом, яке виражається вербально та невербально, наприклад, 

There’s a sudden hush when they see me. And then a rolling buzz and claps of 

welcome. Then all at once, everybody’s talking at me. It’s the Mozart Man they see 

today, not the Prime Minister [267, с. 264].  

Комбінований опис дій митця та публіки на передінтродуктивному етапі 

забезпечує передавання цілісної атмосфери комунікативної ситуації, наприклад, 

Through the vacuum with an easy step, Richard Hall makes his way to take his place. 

A subtle smile and a slight bow and the world around him erupts into sound. Five 

hundred men and women rise together within the thunder of their welcome, and she 

must lead that applause [267, c. 272]. Дії митця дають імпліцитну характеристику 

його внутрішнього стану (easy step, subtle smile) й підкріплюються 

конвенціональним невербальним жестом поклону, притаманним типовій 

комунікативній ситуації (slight bow). Дії публіки також позначені 

конвенціональністю й виражаються такими вербалізаторами: rise together, 

welcome, applause. 

У випадку, коли розповідь ведеться від імені репрезентатора, увага 

зосереджується на внутрішньому стані митця, а також перцепції ним 

навколишнього середовища, наприклад, My mind races: Leila, work, Ana…and I 

know I won’t get back to sleep. Getting up, I pull on some PJ pants, close the 

bedroom door, and head into the living room to my piano [275, c. 354].  

У наступному прикладі основна увага автора фокусується на 

передінтродуктивному етапі мистецької комунікативної ситуації: Suddenly I felt 

very lonely. It had started to snow. Fairytale-like snowflakes fell slowly and softly. 

Winter settled on Harvard and me. Powdery flakes brushed against my face and 

melted as they met tears I didn’t even know were there. But darkness never comes to 

Harvard Square. Here, winter keeps her distance. It’s the place to go to lift one’s 

soul. To find refuge. Low clouds reflected the square’s golden glow, and the sky 
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seemed near—near enough to reach out and touch. It was like day, so many lights, so 

much noise. There were jugglers and street musicians, vendors and shoppers. People. 

People everywhere doing everything and nothing. That fellow over there. Sounds of 

Dylan floated around him, rhythmic and brilliant. Pure poetry touched my heart. 

Music and words flowed at me, blowing in the wind [267, c. 91]. Автор дає детальну 

характеристику психологічного стану реципієнта (I felt very lonely; they met 

tears I didn’t even know were there), часу (It had started to snow; Winter settled on 

Harvard; It was like day), простору (It’s the place to go to lift one’s soul. To find 

refuge; square’s golden glow; so many lights, so much noise) й учасників 

комунікативної ситуації (There were jugglers and street musicians, vendors and 

shoppers. People. People everywhere doing everything and nothing). Після цього 

він вводить образ репрезентатора (That fellow over there), актуалізує виконання 

музичного твору (Sounds of Dylan floated around him, rhythmic and brilliant) й дає 

опис його перцепції реципієнтом (Pure poetry touched my heart). 

Наступним етапом мистецької комунікативної ситуації є інтродуктивний 

етап, на якому вводиться твір мистецтва у спілкування. Процедура його 

інтродукції передбачає опис таких складових, як форма, значення, 

характеристика твору мистецтва. На цьому ж етапі формуються емоції та 

враження від твору мистецтва, які вербалізуються в думках учасників 

спілкування або виражаються за рахунок опису невербальних компонентів 

спілкування. 

Інтродукція музичних творів відбувається з моменту початку звучання й 

передбачає вербалізацію таких компонентів номінації творів мистецтва, як 

автор, назва, жанр, засіб репрезентації та ін., наприклад, José Gonzalez starts to 

sing a soothing melody with a hypnotic guitar riff [272, с. 36]. 

Розглянемо відмінності інтродукції музичного твору з позицій 

репрезентатора та реципієнта на прикладі романів Е. Л. Джеймс “Fifty Shades of 

Grey” та “Grey”, у яких описуються ідентичні події, але від імені різних героїв 

(табл. 3.1):  
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Таблиця 3.1.  

Порівняння особливостей інтродукції твору мистецтва 

реципієнтом та репрезентатором  

Етап Реципієнт Репрезентатор 

1 “Play the other one.” “Other one?” 

“The Bach piece that you played the 

first night I stayed.” “Oh, the 

Marcello.” 

  

“Play the other one.” “Other one?” 

“The Bach piece that you played the 

first night I stayed.” “Oh, the 

Marcello.”  

I can’t remember when I last played 

for someone upon request. For me the 

piano is a solitary instrument, for my 

ears only. My family hasn’t heard me 

play for years. But since she’s asked, 

I’ll play for my sweet Ana. 

2 He starts to play slowly and 

deliberately. I feel the movement of his 

hands in his shoulder as I lean against 

him and close my eyes. The sad, soulful 

notes swirl slowly and mournfully 

around us, echoing off the walls. It is a 

hauntingly beautiful piece, sadder even 

than the Chopin, and I lose myself to 

the beauty of the lament. To a certain 

extent, it reflects how I feel. The deep 

poignant longing I have to know this 

extraordinary man better, to try and 

understand his sadness. All too soon, 

the piece is at an end. 

My fingers caress the keys and the 

haunting melody echoes through the 

living room. 

 

3 “Why do you only play such sad 

music?” [274, c. 345] 

“Why do you only play such sad 

music?” she asks [275, c. 355] 

Передінтродуктивний (1) і постінтродуктивний (3) етапи реалізуються в 

обох романах однаково, за винятком того, що передінтродуктивний етап у 

свідомості репрезентатора доповнюється його роздумами, які є реакцією на 

прохання реципієнта про виконання музичного твору (I can’t remember when I 

last played for someone upon request). Суттєві відмінності спостерігаються саме 

на інтродуктивному етапі (2). Опис музичного твору від імені реципієнта 
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значно більший за обсягом, ніж у репрезентатора. В обох прикладах спершу йде 

опис дій репрезентатора: He starts to play slowly and deliberately. I feel the 

movement of his hands in his shoulder as I lean against him and close my eyes (опис 

реципієнта); My fingers caress the keys (опис репрезентатора). Потім автор 

вводить сам твір мистецтва. В описі репрезентатора характеристика твору 

мистецтва обмежується стислою дескрипцією (the haunting melody) та 

визначенням локації комунікативної ситуації (echoes through the living room). 

Опис реципієнта більш розгорнутий, реалізується за рахунок вживання таких 

номінацій, як soulful notes swirl slowly and mournfully around us, sadder even than 

the Chopin, beauty of the lament. В описі реципієнта знаходимо варійовану 

дескрипцію музичного твору з опису репрезентатора, в основу якого покладена 

лексема haunt (hauntingly beautiful piece). Локація комунікативної ситуації в 

описі реципієнта менш конкретизована й виражається фразою echoing off the 

walls. Після опису твору мистецтва в свідомості реципієнта з’являються 

роздуми про відповідність музичного твору її настрою (To a certain extent, it 

reflects how I feel) та інтенції, викликані перцепцією почутого (I have to know 

this extraordinary man better, to try and understand his sadness). Закінчення 

музичного твору актуалізується лише в описі реципієнта (All too soon, the piece 

is at an end). 

Процес інтродукції творів живопису в комунікативну ситуацію 

передбачає опис вже готової картини або процес її створення.  

У випадку опису готової картини увага зосереджується на її сюжеті, 

техніці виконання, параметрах, а також на емоціях реципієнта, наприклад, And 

there in the dark of the landing – Raymond caught his breath, heart pounding – was 

Galena's ravishing drawing of a naked Rupert asleep in the crimson-curtained four-

poster in the Blue Tower [265, c. 175]. Слід зазначити, що в цьому прикладі 

реакція на картину (Raymond caught his breath, heart pounding) передує 

інтродукції самого твору мистецтва. 

Опис процесу створення картини передбачає залучення дескрипцій як 

динаміки створення картини, так і зовнішніх та психологічних характеристик 
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митця, наприклад, When the window was thoroughly steamed, Malcolm used it as a 

canvas. “I know you can’t waste your energy drawing. So I will,” he said as he drew 

a girl flying—not floating but flying—gliding over a small world beneath her. He 

worked slowly and carefully, and I watched every stroke. I could see slivers of his 

reflection in the window where he was drawing. The soles of the girl’s feet were in 

the foreground. Her arms stretched in front of her like a superhero. Her right pointer 

finger reaching forward … almost touching another hand—his hand. A boy stretched 

out in the far distance, connected to the earth but reaching up and up, attempting the 

incredible feat of touching her finger. Nearly grasping her. It was kind of like The 

Creation of Adam in the Sistine Chapel, where God reaches to Adam and Adam 

reaches to God, their fingertips nearly touching. That was me and Malcolm: so close 

to each other yet impossibly apart. Impossibly disconnected [280, c. 106].  

У наступному прикладі автор уникає опису картин, зосереджуючи увагу 

лише на діях художника та ідеях, втілених у його творах: Dad doesn’t seem to 

see the backyard or the chickens when he’s painting, though. It’s not just the 

snapshot or the canvas he sees either. It’s something much bigger. He gets this look 

in his eye like he’s transcended the yard, the neighborhood, the world. And as his 

big, callused hands sweep a tiny brush against the canvas, it’s almost like his body 

has been possessed by some graceful spiritual being [266, c. 23]. При цьому автор 

наголошує на відокремленості митця від реальної дійсності (Dad doesn’t seem to 

see the backyard or the chickens when he’s painting).  

Зазвичай на інтродуктивному етапі репрезентатор зосереджений на творі 

мистецтва. Проте існують випадки, коли інтеракція між учасниками 

спілкування відбувається й під час виконання, виражаючись невербальними 

діями комунікантів, наприклад, He doesn’t look up as I near the piano, but shifts 

to one side so I can sit beside him on the piano bench. He continues to play, and I 

put my head on his shoulder. He kisses my hair but doesn’t stop playing until he’s 

finished the piece [273, c. 254]. Невербальні дії реципієнта виражаються 

наближенням (I near the piano, sit beside) та дотиком (I put my head on his 
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shoulder). У відповідь репрезентатор, не припиняючи грати, цілує волосся 

реципієнта (He kisses my hair). 

Завершальним етапом мистецької комунікативної ситуації є 

постінтродуктивний етап, який настає після закінчення інтродукції твору 

мистецтва. На цьому етапі дається опис враження від твору мистецтва, яке 

реалізується на рівні вербалізованої та невербалізованої реакції й може давати 

поштовх для початку обговорення сприйнятої інформації. Зазвичай після 

перцепції твору мистецтва йде опис невербальної реакції, яка потім вербалізується.  

Реакція на твір мистецтва залежить від умов та учасників мистецької 

комунікативної ситуації. Індивідуалізована репрезентація твору мистецтва 

передбачає вербалізовану реакцію реципієнта, а публічна – здебільшого 

актуалізує невербальну реакцію. При цьому існують певні відмінності між 

реакцією на різні види мистецтва.  

Прикладом вербалізованої реакції на музичний твір є індивідуалізована 

перцепція, після якої дається схвалення таланту митця: Just the other day, I was 

invited to play my own compositions before the faculty of the Department of Music. 

Afterwards, Professor Jacob Mier gave me the greatest complement ever:“Richard 

Hall,” he said, “you have a huge, flawed presence that makes your music so good 

that it stays on. You are, without doubt, the most edgy talent to enter my class in 

thirty years.” [267, с. 55]. Реакція на музику при груповій перцепції передбачає 

оплески, вигуки й вставання публіки, наприклад, A hundred pairs of hands 

clapping in rhythm welcome her as she enters the lecture hall, and she finds herself 

submerged within a standing ovation [267, с. 237].  

Перцепція живопису передбачає індивідуалізоване сприйняття й реакцію 

на твори мистецтва, актуалізуючи опис враження або обговорення картини, 

наприклад, The next display is by a female painter who specializes in figurative 

art—fruit and vegetables super close up and in rich, glorious color. “I like those.” I 

point to three paintings of peppers. “They remind me of you chopping vegetables in 

my apartment.” I giggle. Christian’s mouth twists as he tries and fails to hide his 

amusement. “I thought I managed that quite competently,” he mutters. “I was just a 
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bit slow, and anyway”—he pulls me into an embrace—“you were distracting me. 

Where would you put them?” “What?” Christian is nuzzling my ear. “The 

paintings—where would you put them?” “Kitchen,” I murmur. “Hmm. Nice idea, 

Mrs. Grey.” I squint at the price. Five thousand euros each! “They’re really 

expensive!” I gasp [273, с. 58]. Інтродукція творів живопису починається із 

загального опису представлених картин за загальною стилістикою творчості 

художниці (figurative art—fruit and vegetables super close up and in rich, glorious 

color). Потім увага комунікантів зосереджується на одній із картин. Перцепція 

картин актуалізує спогади героїв (They remind me of you chopping vegetables in 

my apartment) і дає поштовх до обговорення минулих подій (I managed that; I 

was just a bit slow; you were distracting me), а також вирішення питань щодо 

вартості (I squint at the price. Five thousand euros each) та їх майбутнього 

розміщення в новому будинку (Where would you put them?; Kitchen).  

Досить часто невербальна реакція на твір мистецтва виражається 

силенціальним ефектом, на зміну якому приходять оплески й захоплені вигуки. 

Наприклад, A breath of silence and wet glistening eyes. Their applause arrived 

like an unstoppable Tsunami. They were on their feet. They were all cheering. 

More. They wanted, needed, more… [267, с. 9]. Силенціальні дії групового 

реципієнта виражаються словосполученнями a breath of silence та wet 

glistening eyes. На зміну короткому періоду тиші приходить гучна реакція на 

твір мистецтва, виражена порівнянням (applause like an unstoppable Tsunami), 

діями публіки (were on their feet та were all cheering), а також повторами (More. 

They wanted, needed, more…).  

У наступному прикладі зміна силенціального ефекту на овації вводиться 

порівнянням із вибухом, після якого дається опис нестримних веселощів та 

радощів публіки, спричинених появою музиканта: Yet, propelled upwards by some 

unseen force, their stillness erupted into lusty, lawless ovation. They were laughing 

and shouting and singing and dancing wildly on the tables. Welcome, Richard Hall. 

Welcome Amadeus Mozart. Welcome to Harvard [267, с. 9]. 
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Цілісне передавання мистецької комунікативної ситуації передбачає опис 

трьох етапів інтродукції творів мистецтва, на яких детермінуються всі складові 

комунікації. Важливим фактором, що впливає на структуру опису мистецької 

комунікативної ситуації, є те, від якої особи цей опис подається: від наратора 

художнього тексту, репрезентатора або реципієнта твору мистецтва. 

Відповідно, нараціям репрезентатора відповідають передрепрезентаційний, 

репрезентаційний, пострепрезентаційний етапи. Сприйняття творів мистецтва в 

свідомості реципієнта фрагментується на передперцептивний, перцептивний та 

постперцептивний етапи. Залежно від авторської інтенції увага може 

зосереджуватися лише на одному із етапів, інші ж етапи реалізуються в 

згорнутому вигляді або не актуалізуються взагалі. 

Прикладом інтродукції твору живопису в англомовний художній текст у 

три етапи є така мистецька комунікативна ситуація:  

1 I looked down, embarrassed. Then he seemed a little uneasy as well. I wasn’t 

sure why until he hesitantly asked, “You wanna see something I did?” I 

nodded, and he walked me to the other side of the chamber.  

2 There was a small intricate drawing of a forest.  

“Is it in ink?”  

He nodded and I looked closer. The trees were all the same or nearly 

identical. There was one tree in the center that appeared to be like the others 

at first glance. But coursing through its roots—its veins—was a streak of red. 

Bright red ink. 

3 “It’s a self-portrait,” I said with certainty. He looked surprised, but then not 

at all. “So you’re an artist, too,” I added [280, c. 19] 

На передінтродуктивному етапі (1) дається опис переживань митця та 

спостереження за ним реципієнта. Репрезентатор пропонує пройти до локації, 

де знаходиться картина. На інтродуктивному етапі (2) спочатку дається 

загальний опис форми картини – розмір та номінація зображеного (small 

intricate drawing of a forest). Після першої загальної дескрипції відбувається 

інтеракція між комунікантами з метою уточнення техніки виконання картини 
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(“Is it in ink?”). Далі дається більш детальний опис картини, який вводиться 

фразою I looked closer, й інтерпретація зовнішньої форми зображеного (its 

roots—its veins). На постінтродуктивному етапі актуалізується обговорення 

картини, у результаті чого відбувається декодування та вербалізація авторської 

інтенції в свідомості реципієнта (It’s a self-portrait, So you’re an artist, too). 

У наступному прикладі відображені всі елементи мистецької 

комунікативної ситуації: …The Mail understands that the Prime Minister has 

been invited to inaugurate the newly renovated Avery Fisher Hall at New 

York’s Lincoln Center on March 12, with a solo recital of his brilliant piano 

symphony Rosaline, which has caught the hearts of millions over the last few 

days. The US President and a host of other dignitaries are expected to honour 

Britain’s Mozart Man in his first public performance since his early years in the 

smoky cafés of New York’s East Village [267, c. 257]. Для наочності зобразимо 

схематично структурування компонентів аналізованої комунікативної ситуації 

(рис. 3.2): 

 

Рис. 3.2. Схема структурування компонентів мистецької комунікативної ситуації 
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У ході опису мистецької комунікативної ситуації поступово вводяться 

основні компоненти спілкування: учасники (репрезентатор, реципієнти), умови 

(час, простір) та повідомлення. З розвитком події експлікуються нові подробиці 

ситуації, які сприяють розширенню уявлення читача про описувану ситуацію. 

Отже, етапи інтродукції творів мистецтва в комунікативну ситуацію 

визначаються складною структурою й поліаспектністю феномену мистецтва, а 

також авторськими інтенціями й закономірностями перебігу мистецьких 

комунікативних ситуацій. 

 

3.2. Статусно-рольові характеристики учасників спілкування 

 

Статусно-рольові характеристики учасників спілкування в мистецькому 

дискурсі визначаються на рівні актуалізації феномену мистецтва в 

комунікативній ситуації, яка відбувається за рахунок інтеракції репрезентатора 

й реципієнта твору мистецтва. Статус і роль учасників спілкування 

детермінуються специфікою конкретної мистецької комунікативної ситуації й 

зумовлюють необхідність аналізу їх типології за кількісними та якісними 

показниками.  

 

 3.2.1. Митець як адресант у мистецькій комунікативній ситуації 

 

Невід’ємним компонентом мистецької комунікативної ситуації є митець 

як творець мистецтва, хоча його присутність у тексті досить часто залишається 

імпліцитною. Компоненти митець і репрезентатор нерідко об’єднуються в 

одній особі, домінуючи залежно від ситуації. В англомовних художніх текстах 

прямі номінації адресанта в мистецькій дискурсивній ситуації виражаються 

лексемами artist, painter, portraitist, landscape painter (живопис), musician, 

pianist, violinist, group of musicians, orchestra, band (музика). Непрямі номінації 

криються в референціях контекстуальних пресупозицій і поділяються на 

експліцитні й імпліцитні. Експліцитні передбачають вживання власних назв або 
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займенників. Імпліцитні номінації адресанта виражаються дією, твором 

мистецтва та іншими поняттями, які мають відношення до мистецьких реалій. 

Наприклад, у реченні I love to watch my father paint [266, c. 23] пресупозицією 

мистецького дискурсу є те, що батько вміє малювати, отже, він художник. У 

наступному прикладі адресант виражається через продукт його діяльності: As 

the dreary organ music began, Ms. Benson entered and swept over to Malcolm [280, 

c. 57]. 

Типологія адресанта в мистецькому дискурсі, ґрунтуючись на 

інтерактивній природі спілкування, у центрі якого є мистецька реалія, 

розгалужується за кількісними та якісними показниками. 

З точки зору кількості існують індивідуальні та групові адресанти (I 

played often, solo and in orchestra, with the Boston Symphony [267, c. 108]). 

Індивідуальний адресант представлений однією особою, яка продукує твір 

мистецтва (I started a collage, a picture of the two of us jumping off the cliff [280, 

c. 35]), груповий адресант – групою митців, діяльність яких спрямована на 

створення або репрезентацію мистецького твору (While the orchestra played a 

cheerful tune, fireworks erupted… [280, c. 121]). Існують і випадки, коли 

фізичним адресантом є індивідуальний репрезентатор, виконавець, але він чітко 

відчуває присутність митця, композитора твору, актуалізуючи групове 

виконання твору: My fingers moved with incredible energy. Amadeus was in 

constant release, and we gave them Night Music. God, I loved Mozart’s maniacal 

presence and his magical sound… [267, c. 9]. 

За якісними показниками існують відкриті та закриті адресанти. Відкриті 

адресанти (репрезентатори) орієнтуються на реципієнта, наприклад, And he was 

playing me a song, a romantic song he’d picked out for me alone [280, c. 31]. 

Закриті адресанти (репрезентатори) концентруються на внутрішніх 

переживаннях і емоціях митця (I keep my eyes closed and let the flames from the 

pillared fireplace warm my skin while I sway by the Roland humming softly to 

myself [267, c. 175]).  
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Тип адресанта не завжди логічно пов’язаний з перцепцією твору 

мистецтва. Наявність реципієнтів не передбачає інтенції адресанта вплинути на 

оточуючих (And when the pulsating crescendo releases itself into pure melody, I 

sway on the podium, as the notes float away with the cool breeze of the settling 

evening. Through the music I feel their presence behind me, standing in audience 

under the darkening shadows for Mozart and me. The Prime Minister stands a step 

behind my friend who had once been King. I love them all. But there’s only music 

now. Just me and Mozart playing as one in the shade [267, c. 294]), як і їх 

відсутність не перешкоджає митцю спрямовувати свій твір на них (After Rose 

left I pulled my piano to the window facing the square and stood by the keyboard. I 

watched her walk slowly away and my fingers began to move with a life of their own. 

Soft sounds of love floated down after her [267, с. 53]). 

У наступному прикладі попри наявність реципієнтів актуалізується 

закритий тип адресанта, а авторські дескрипції зосереджуються на описі 

внутрішнього стану митця: “YES ROSALINE, STAY!” I stood up. The edges of my 

mouth felt moist. I brushed the saliva away with the back of my hand. “Do you hear 

that obscene call of the night owl? Mozart will tame him with a little Night Music. It’s 

hot. Lord, I feel so very hot. I need the blood to run ice-cold in my veins.” I didn’t 

care if they were watching. I discarded my clothes in a heap by my feet and moved to 

the piano that touched the window above Harvard Square. Fluorescent white light 

from the square below reflected across my bare body. Ignited, raw musical energy, 

volcanic and molten, flowed out of control. I was there, but yet not there, and I 

danced at the piano unaware of time or anything else till I was flung into a climatic 

crescendo within a final, shuddering release. My legs gave way, and I slipped down 

on my knees, head against the piano, arms stretched outwards over the keyboard. My 

fingers were still trembling. My head spun out of control. I was so exhausted; I 

couldn’t speak [267, с. 32]. На початку комунікативної ситуації митець 

звертається до твору мистецтва та згадує відомого композитора. Після цього 

стверджується відсутність у його свідомості реципієнтів (I didn’t care if they 

were watching) та часопросторових характеристик (I was there, but yet not there; 
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unaware of time or anything else). Твір мистецтва вербалізується метафорично за 

рахунок порівняння з енергією (Ignited, raw musical energy, volcanic and molten). 

На пострепрезентативному етапі інтродукції музичного твору автор дає опис 

фізичного стану репрезентатора (legs gave way; I slipped down on my knees; 

fingers were still trembling. My head spun out of control. I was so exhausted; I 

couldn’t speak). 

У теорії мистецтвознавства вважається, що процес породження твору 

мистецтва починається з моменту його задуму в уяві митця. Передумовою 

появи задуму твору мистецтва є відповідний емоційно-психологічний стан 

митця. Існують внутрішні та зовнішні чинники, які зумовлюють створення 

твору мистецтва.  

До внутрішніх чинників належать думки, емоції й потреби митця, 

зумовлені внутрішнім станом або навіяні навколишнім середовищем.  

Внутрішній стан митця визначається його почуттями, роздумами, 

переживаннями, які рефлексують потребою творити. Наприклад, роздуми про 

кохану й почуття до неї продукують у свідомості героя виконання музичного 

твору: Rose, Rose, thanks for pretending that last night did not arrive. I need you so 

much. I need to love you. I need you to love me. But do I know what love is? Of 

course I do. It’s love’s music that I play. Here comes Symphony No. 40 inside me. 

Mozart, my friend, here you are again [267, c. 49]. 

Навколишнє середовище здатне впливати на внутрішній стан митця, у 

результаті чого виникає бажання виразити свої емоції від сприйнятого ззовні 

коду у творі мистецтва. Потужним чинником натхнення є візуальний код, який 

актуалізує створення як зображального, так і аудіального видів мистецтва. 

Розглянемо приклад, у якому краса дівчини спонукає художника написати її 

портрет. Автор роману дає детальний опис її зовнішності ще до створення 

картини, тим самим передаючи тонкощі сприйняття навколишнього 

середовища художником. Випереджаючи художника, автор замість пензля 

словом пише її портрет, зосереджуючи увагу на найдрібніших деталях її 

зовнішності: As he quickly signed autographs, he was suddenly aware of a beautiful 
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girl thrusting out her catalogue. She was ravishingly but rather unsuitably dressed 

for sightseeing in a waisted royal blue and green striped velvet suit, sheer dark 

tights and very high heels. She had long black shiny Pre-Raphaelite hair, luminous 

white skin, with the peach flush of an August sunset, the tiniest nose, smudged pink 

lips as though she'd eaten too many raspberries, and she smelt deliciously of violets. 

Her demurely cast-down eyelids with their thick dark brown fringe of lash seemed 

almost too heavy to lift as she watched him scrawl his name. Then slowly she looked 

up, her eyes like huge green traffic lights. Go, they seemed to entice him. Go deep 

into my soul. Go fall in love with me. Raymond was jolted. ‘Dear God, but someone 

must paint you, my child. Your destiny is to see your face endlessly immortalized in 

pictures' [265, c. 177]. 

Потреби як внутрішні чинники спонукання митця до творчості зумовлені 

прагненням до слави, визнання або матеріальних благ. Наприклад, Yes, perhaps 

I can earn a living again as a musician, in case my current job goes to someone 

else! [267, c. 263]. My father bought Turners before the war, kept them until the early 

sixties and made a killing. I'm hoping to do the same with the Pre-Raphaelites. 

Basically it's the same as shares, hold onto the good ones, sell at the top of the 

market.' [265, c. 74]. 

Зовнішні чинники визначаються впливом оточуючих на митця, який 

проявляється в проханні, стимулюванні, настановах. Наприклад, “Say you’ll 

work. Hard. Say you’ll push yourself and try things that are uncomfortable … like 

making a big mess. Drawing with your left hand. Losing control. Breathe life into 

your work. Put yourself out there. I’d like to see you try bigger canvases that would 

make your art—and you—really seen” [280, c. 23]; “You’ll play for us tonight,” 

says Carol. It’s also not a question [267, c. 286]. 

У наступному прикладі спонукання до творчості відбувається за рахунок 

створення умов для написання картини й підсилюється вербальними 

настановами: I arrived in my studio the next day and found a large canvas, freshly 

stretched and gessoed. Oil paints and solvents were already placed on a palette 

nearby. I could smell the turpentine from five feet away. Ms. Benson stood nearby 
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looking quite proud of herself. “Subtle hint,” I said. She chuckled but kept her eyes 

trained on me, urging me to approach the giant canvas. “Go on! Make it big and 

messy! Give me some heart, some life!” she cackled [280, c. 39]. 

У ході дослідження були виявлені й зворотні аспекти впливу, коли 

присутність реципієнта блокувала репрезентацію твору мистецтва, наприклад, 

She held my hands and kissed each finger one by one. “Play for me Richard.” I stood 

empty at my piano. Oh God, I tried, but for some strange reason those kissed fingers 

on ivory keys make no sound. Something had happened. They remained frozen over 

the keys. Mozart had vanished. My world had stopped for Rosaline. Love had 

somehow stopped my sound. It had stolen my sound [267, c. 53]. 

Під час об’єктивації адресанта мистецького твору досить часто 

актуалізуються концепти емоцій, психологічного стану митця, які 

вербалізуються як прямими номінаціями (pity, sad, inspired), так і описами 

невербальних дій (his body was trembling, I was flying). 

Еволюція психологічного стану митця актуалізується на всіх етапах 

процесу створення/репрезентації мистецького твору: 

1) передрепрезентаційний етап – опис подій перед 

створенням/презентацією твору; визначається внутрішнім станом відправника 

та зовнішніми чинниками, які передують творчій ситуації; 

2) репрезентаційний етап – опис подій під час створення/репрезентації 

твору; передбачає еволюцію емоцій попереднього етапу з домішкою нових, 

викликаних власне репрезентацією твору. Зазвичай саме на цьому етапі 

досягається кульмінація мистецької комунікативної ситуації; 

3) пострепрезентаційний етап – опис подій після створення/презентації 

твору, які містять посткульмінаційні емоції, пов’язані з репрезентацією твору та 

з реакцією реципієнтів на нього [28, с. 54–55]. 

Розглянемо основні етапи еволюції психологічного стану головного героя 

з роману “Executing Mozart” М. Елкінга в процесі виконання музичного твору 

(табл. 3.2): 
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Таблиця 3.2. 

Еволюція психологічного стану митця в процесі виконання 

твору мистецтва 

Етап Приклад 

П
ер

ед
р

еп
р

ез
ен

та
ц

ій
н

и
й

 е
та

п
 

 

He stepped across the floor of the narrow room, a room with tall 

windows and Big Ben framed in the distance. This was his Study: A 

freezing fulcrum of power by day, that grew into a magical concert hall at 

night. Leaning lightly against the long windows, he watched the coppery 

glow of halogen-lit London. His dark solemn eyes wore a distant look. 

Darkness and mist had arrived together in their slow spiral around Big 

Ben, reincarnating Dickensian London. If only he could have lived in that 

time—with the gaslights, and the scent of smoke and the crackle of burning 

leaves. 

He caught a note from the wind as it played against glass. A chord 

struck inside and he turned away from the windows and moved to the 

Roland synthesizer that stood by the pillared fireplace. He had to play 

once more before taking that long journey upstairs to the cramped coffin-

like apartment that hung empty in the rafters of the great Georgian house. 

It was time for some Night Music. And time to decide if this was ambition’s 

end. 

Р
еп

р
ез

ен
та

ц
ій

н

и
й

 е
та

п
 

Coiled bare over the keyboard, his fingers blurred over the 

Roland’s ivory keys producing a symphony of power. Designed by the 

rhythm of the flames from the fireplace, glistening beads of sweat mirrored 

off his translucent skin and wrapped him with ribbons of color. His moist 

body shivered as the gust of beating emotions reached its crescendo and 

wide waterfalls of energy streamed into pure melody. 

П
о
ст

р
еп

р
ез

ен
та

ц
ій

н
и

й
 е

та
п

 

Suddenly, an absolute vacuum of silence. He froze, entombed in a 

moment of acute clarity. The answer filled his space—he had to break 

through those carbon-reinforced windows that kept out both bullets and 

air [267, c. 4–5]. 

Описам психологічного стану передує опис дій головного героя та 

навколишнього середовища. Автор локалізує ситуацію компонентами кімнати 

floor of the narrow room, tall windows, long windows, наголошуючи на її 

поліфункціональності: This was his Study: A freezing fulcrum of power by day, 
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that grew into a magical concert hall at night. Після статичного опису кімнати 

додається динамічний опис вигляду з вікна: Leaning lightly against the long 

windows, he watched the coppery glow of halogen-lit London. His dark solemn eyes 

wore a distant look. Darkness and mist had arrived together in their slow spiral 

around Big Ben, reincarnating Dickensian London. Динаміка досягається за 

допомогою вживання дієслів руху та зміни стану й часу eyes wore a distant look, 

darkness and mist had arrived together, reincarnating, прикметниково-

іменникових словосполучень glow of halogen-lit London, slow spiral та 

прийменника around. Насамкінець, динамічний топологічний опис виливається 

в хронологічну актуалізацію ситуації на основі синхронізації теперішнього й 

минулого, а саме – коли вигляд архітектурної пам’ятки минулого дає 

референцію на ті часи, із якими вона асоціюється (Big Ben, reincarnating 

Dickensian London) і тим самим породжує емоцію мрійливості, жалкування, що 

виражається імпліцитно: If only he could have lived in that time—with the 

gaslights, and the scent of smoke and the crackle of burning leaves. 

Психологічний стан митця перед створенням/виконанням твору 

детермінується екстрасенсорикою, яка дає можливість помітити прекрасне в 

буденності, перетворюючи її у джерело натхнення. У наведеному прикладі 

таким поштовхом до появи мистецької дискурсивної ситуації стає вітер, який 

«грає» біля вікна: He caught a note from the wind as it played against glass. 

Лексема note полісемічна, у зазначеному контексті може інтерпретуватися 

двома варіантами: повідомлення, записка або нота, тон, звук. Проте наступне 

дієслово play дає підставу схилятися до другого варіанту перекладу, що, у свою 

чергу, робить саме це речення інтродукцією до першого етапу розвитку 

психологічного стану митця. Використання лексем chord та Roland synthesizer із 

суто музичної сфери у наступному реченні підтверджує попереднє 

припущення: A chord struck inside and he turned away from the windows and 

moved to the Roland synthesizer that stood by the pillared fireplace. Загалом, 

емоційно-психологічний стан митця перед виконанням музичного твору у 

цьому прикладі позначений переживанням, роздумами, необхідністю зробити 
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важливий вибір. Словосполучення coffin-like apartment, ambition’s end свідчать 

про сум і відчай героя, а long journey upstairs – про метафоричну надію на 

краще. Перший етап еволюції психологічного стану митця закінчується 

оголошенням про початок виконання музичного твору та думками про нове 

життя: It was time for some Night Music. And time to decide if this was ambition’s 

end. 

Під час дослідження було виявлено, що поняття Night Music, яке досить 

часто зустрічається в англомовних художніх текстах, є полісемічним. Його 

перше значення (більш поширене) є реалією англомовних країн: Night music is a 

musical style of the Hungarian composer Béla Bartók which he used mostly in slow 

movements of multi-movement ensemble or orchestra compositions in his mature 

period. It is characterized by “eerie dissonances providing a backdrop to sounds of 

nature and lonely melodies” [242]. Репрезентація другого значення поняття Night 

Music в англомовних художніх текстах звужується до меж аналізованого твору 

(“Executing Mozart”) і детермінується музичними вподобаннями головного 

героя. У спадщині великого австрійського композитора Вольфганга Амадея 

Моцарта знаходимо Серенаду № 13 соль-мажор, більш відому як Маленька 

нічна серенада (нім. Eine kleine Nachtmusik), що у перекладі англійською 

звучить як A Little Night Music. Виходячи з контексту, робимо висновок, що 

попри неповну цитацію назви музичного твору, автор вживає назву Night Music 

саме у другому значенні (A Little Night Music by Wolfgang Amadeus Mozart) 

[282]. Припускаємо, що до такого скорочення назви автор вдається з причини 

глибокої спорідненості головного героя з творчістю великого композитора. 

Створення/репрезентація твору в цьому прикладі характеризується 

потужною енергією (symphony of power), яку виконавець черпає з оточуючого 

середовища, інтегруючи різні види відчуття: Coiled bare over the keyboard, his 

fingers blurred over the Roland’s ivory keys (тактильне) producing a symphony of 

power. Designed by the rhythm (слухове) of the flames from the fireplace (зорове, 

тактильне), glistening beads of sweat mirrored off his translucent skin and wrapped 

him with ribbons of color (зорове) (Elking 2005). Кульмінація досягається шляхом 
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вживання релевантного музичного терміна “crescendo” (a passage of music 

during which the volume gradually increases) [225] та відповідного емоційного й 

фізичного стану: His moist body shivered as the gust of beating emotions reached 

its crescendo and wide waterfalls of energy streamed into pure melody.  

Метафори природи, які вплітаються в музичні мотиви, надають динаміки 

й емоційної забарвленості описам ситуацій музичного дискурсу: His moist body 

shivered as the gust of beating emotions reached its crescendo and wide waterfalls of 

energy streamed into pure melody. 

На завершальному етапі досліджуваної мистецької комунікативної 

ситуації бачимо, що психологічний стан митця після створення твору 

позначений втомою й полегшенням. Після того, як усі емоції виплеснулися в 

музиці, настає тиша, у якій музикант знаходить прозріння: Suddenly, an absolute 

vacuum of silence. He froze, entombed in a moment of acute clarity. The answer 

filled his space—he had to break through those carbon-reinforced windows that kept 

out both bullets and air. 

Отже, статус митця як адресанта в мистецькому дискурсі, верифікуючись 

за якісними та кількісними показниками, визначається психологічними 

характеристиками та оточенням і розкривається у процесі спілкування на всіх 

етапах інтродукції твору мистецтва в комунікативну ситуацію.  

 

3.2.2. Статус реципієнта в мистецькій комунікативній ситуації 

 

У мистецькому дискурсі роль адресата виконує реципієнт твору 

мистецтва. Після перцепції невербального коду відбувається декодування і в 

результаті з’являється певна реакція на повідомлення, виражене твором мистецтва. 

Номінації реципієнта можуть бути прямими й непрямими. На відміну від 

прямих номінацій адресантів у мистецькій комунікативній ситуації, прямі 

номінації адресатів є досить нечастими й обмежуються декількома лексемами, 

як listener, audience, watcher.  
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Частіше автори вдаються до непрямих номінацій адресатів, адже, як 

правило, в художньому дискурсі комуніканти є визначеними, й авторові 

достатньо вжити ім’я або особовий займенник, щоб читачеві стали зрозумілими 

статусні ролі комунікантів. Наприклад, On the front page is an old, but 

surprisingly sharp, black and white picture of a large building with a crowd under 

the porch. They’re watching a handsome young man in the rain play on a portable 

electronic piano [267, c. 257]. 

Типологія адресата в мистецькому дискурсі розгалужується за 

кількісними та якісними показниками. 

З точки зору кількості існують індивідуальні та групові адресати. 

Індивідуальний адресат представлений однією особою, яка сприймає твір 

мистецтва, виконуваний адресантом або репрезентований за допомогою 

технічних засобів, наприклад, And the Commissioner feels a presence: Wolfgang 

Amadeus Mozart. Symphony No. 40 in G minor plays from the corner by the 

fireplace. He is fascinated by the electronic piano. Its keys are programmed to move 

automatically—up and down with a life of their own [267, c. 261]. Часто твір 

мистецтва має внутрішню спрямованість на митця, у результаті чого 

актуалізується закритий тип адресанта: For me the piano is a solitary instrument, 

for my ears only. My family hasn’t heard me play for years [275, c. 355]. Груповий 

адресат – група реципієнтів, діяльність яких спрямована на спільне сприйняття 

мистецького твору. Типологія групового адресата передбачає поділ на 

особистісний та публічний типи. Особистісний тип адресата передбачає 

сприйняття твору мистецтва групою близьких людей і за контекстуальними 

характеристиками наближений до індивідуального простору, наприклад, I hand 

Chris the other earbud and we run to the same song that we listened to like this so 

long ago in his dorm room at Matthews when he first told me to run through the pain 

[279, c. 195]. Публічний тип адресата є суб’єктом перцепції твору мистецтва, 

який спрямований на широкий загал і актуалізується в громадських місцях, 

наприклад, The new messiah of music, and Harvard’s Mozart Man, is returning to 

play for America at the Lincoln Center tonight [267, c. 278]. Трапляються 
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випадки, коли фактично реципієнтів багато, але митець адресує свій твір лише 

одній людині: I’d play for her by the gates of Buckingham Palace and my Prince 

would watch us from high above [267, c. 53]. 

За якісними показниками існують відкриті та приховані реципієнти.  

Відкритим реципієнтам відповідають відкриті адресанти, адже саме їм 

адресується твір мистецтва. У цьому випадку маємо приклад стандартного 

комунікативного акту, коли адресант формує повідомлення засобами 

мистецького коду для впливу на адресата, наприклад, The harmonica rests lightly 

on my lips and down on my knees I play for the little boy [267, c. 264]. 

Прихований реципієнт, як правило, стає непомітним свідком 

репрезентації твору мистецтва, про якого адресант не здогадується. Відповідно, 

інтеракції між ними не відбувається й увага наратора фокусується на перцепції 

репрезентатора й твору мистецтва реципієнтом, наприклад, I can hear faint notes 

from the piano. Christian is playing. This I must see. I love watching him play. 

Naked, I grab my bathrobe from the chair and wander quietly down the corridor, 

slipping on my robe and listening to the magical sound of the melodic lament that’s 

coming from the great room. Shrouded in darkness, Christian sits in a bubble of light 

as he plays, and his hair glints with burnished copper highlights. He looks naked, 

though I know he’s wearing his PJ bottoms. He’s concentrating, playing beautifully, 

lost in the melancholy of the music. I hesitate, watching from the shadows, not 

wanting to interrupt him. I want to hold him. He looks lost, sad even, and achingly 

lonely – or maybe it’s just the music that’s so full of poignant sorrow [274, c. 344]. 

Нерідко у ході такої комунікативної ситуації статус прихованого реципієнта 

змінюється на відкритий у результаті привернення до себе уваги: рух, 

наближення, вербалізація емоцій, наприклад, He finishes the piece, pauses for a 

split second, then starts to play it again. I move cautiously toward him, drawn as the 

moth to the flame… the idea makes me smile. He glances up at me and frowns before 

his gaze returns to his hands [274, c. 344]. 

У ході дослідження виявлено два підходи реципієнтів до перцепції творів 

мистецтва: естетичний та практичний. Естетичний підхід базується на 
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психологічно-емотивній природі феномену мистецтва й пов’язаний із 

задоволенням духовних потреб, наприклад, I press the button and the music is 

back. We both listen, now lost in the raw sound of the Kings of Leon. But it doesn’t 

last long—our listening pleasure is disturbed once more by the hands-free [274, 

c. 344]. Практичний підхід визначається матеріальною природою феномену 

мистецтва й проявляється на рівні освітнього й фінансового аспектів 

сприйняття мистецтва. Освітній аспект перцепції мистецьких реалій 

проявляється на рівні освоєння певного виду мистецтва та актуалізації знань, 

пов’язаних з мистецтвом, наприклад, This was Music 101—Harvard’s great 

introductory music class [267, c. 9]. Фінансовий аспект перцепції мистецьких 

реалій передбачає актуалізацію феномену мистецтва з метою інвестування, 

підкреслення статусу реципієнта/власника, наприклад, I lean back and gaze at 

him. Art . . . he wants to buy art. How can I buy art? “What?” he asks. “I know 

nothing about art, Christian.” He shrugs and smiles at me indulgently. “We’ll only 

buy what we like. This isn’t about investment” [274, c. 344]; Christian disappears 

into his study, leaving me standing in the huge art gallery he calls home and 

wondering what to do with myself [272, c. 77].  

Як і в адресанта, опис сприйняття твору мистецтва в свідомості адресата 

поділяється на три етапи: 

1. Передперцептивний етап – опис подій перед сприйняттям твору 

мистецтва, детермінується оточенням, настроєм та готовністю чи неготовністю 

реципієнта до сприйняття. 

2. Перцептивний етап – опис подій під час сприйняття твору мистецтва, 

визначається ставленням адресата до сприйнятого коду. 

3. Постперцептивний етап – опис подій після перцепції твору мистецтва, 

передбачає певну вербальну чи невербальну реакцію. 

Розглянемо основні етапи еволюції психологічного стану головного героя 

з роману “Executing Mozart” М. Елкінга в процесі сприйняття музичного твору 

(табл. 3.3): 
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Таблиця 3.3.  

Еволюція психологічного стану реципієнта в процесі сприйняття 

твору мистецтва  

Етап Приклад 

П
ер

ед
п

ер
ц

еп
т

и
в
н

и
й

 е
та

п
 When I wake, it’s still dark. I have no idea how long I’ve slept. I stretch 

out beneath the duvet, and I feel sore, deliciously sore. Christian is nowhere to 

be seen. I sit up, staring out at the cityscape in front of me. There are fewer 

lights on amongst the skyscrapers, and there’s a whisper of dawn in the east.  

П
ер

ц
еп

ти
в
н

и
й

 е
та

п
 

I hear the music. The lilting notes of the piano, a sad, sweet lament. Bach, 

I think, but I’m not sure. 

I wrap the duvet round me and quietly pad down the corridor toward the 

big room. Christian is at the piano, completely lost in the music he’s playing. 

His expression is sad and forlorn, like the music. His playing is stunning. 

Leaning against the wall at the entrance, I listen enraptured. He’s such an 

accomplished musician. He sits naked, his body bathed in the warm light cast 

by a solitary freestanding lamp beside the piano. With the rest of the large 

room in darkness, it’s like he’s in his own isolated little pool of light, 

untouchable… lonely, in a bubble. 

I pad quietly toward him, enticed by the sublime, melancholy music. I’m 

mesmerized watching his long skilled fingers as they find and gently press the 

keys. He glances up, his unfathomable gray eyes bright, his expression 

unreadable. 

“Sorry,” I whisper. “I didn’t mean to disturb you.” A frown flits across 

his face. 

“Surely, I should be saying that to you,” he murmurs. He finishes playing 

and puts his hands on his legs. 

П
о

ст
п

ер
ц

еп
ти

в
н

и
й

 

ет
ап

 

 “That was a beautiful piece. Bach?” 

“Transcription by Bach, but it’s originally an oboe concerto by 

Alessandro Marcello.”  

“It was exquisite, but very sad, such a melancholy melody.” 

На передперцептивному етапі мистецької комунікативної ситуації 

даються хронотопні характеристики оточення героїні (it’s still dark, beneath the 
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duvet, cityscape in front of me, fewer lights on amongst the skyscrapers, a whisper of 

dawn in the east) та її стану (I feel sore). 

Після опису візуальних характеристик оточення вводяться його звукові 

параметри (I hear the music), за рахунок чого відбувається перехід до 

перцептивного етапу мистецької комунікативної ситуації, де героїня дає опис 

музичного твору, який вона чує (The lilting notes of the piano, a sad, sweet lament) 

та робить спробу його ідентифікувати (Bach, I think, but I’m not sure).  

В аналізованій комунікативній ситуації початок перцепції музичного 

твору відбувається на віддаленій локації від його джерела, і саме звучання 

музики спонукає героїню змінити своє місцезнаходження, йдучи на звук (I 

quietly pad down the corridor toward the big room), після чого героїня дає опис 

оточення відправника музичного повідомлення (Christian is at the piano; bathed 

in the warm light cast by a solitary freestanding lamp beside the piano), яке 

обмежується за допомогою темряви та світла (With the rest of the large room in 

darkness, it’s like he’s in his own isolated little pool of light, untouchable… lonely, in 

a bubble). Перцепція емоційного стану виконавця реципієнтом збігається з 

перцепцією атмосфери музичного твору (completely lost in the music he’s 

playing; His expression is sad and forlorn, like the music). Процес 

прослуховування твору супроводжується роздумами героїні про майстерність 

виконавця (His playing is stunning; He’s such an accomplished musician) 

Далі відбувається контакт між комунікантами, спочатку за рахунок таких 

невербальних засобів, як наближення (I pad quietly toward him) та погляд (He 

glances up, his unfathomable gray eyes bright, his expression unreadable). При 

цьому героїня висловлює своє ставлення до музичного твору такими 

словосполученнями: enticed by the sublime, melancholy music; I’m mesmerized. 

Процес виконання музичного твору вербалізується за допомогою вживання 

лексем зі значенням тактильної дії на клавіші фортепіано: his long skilled fingers 

find and gently press the keys. Вербальне спілкування між комунікантами у цьому 

прикладі відбувається до закінчення виконання музичного твору: “Sorry,” I 



180 
 

 
 

whisper. “I didn’t mean to disturb you.” A frown flits across his face. “Surely, I should be 

saying that to you,” he murmurs. He finishes playing and puts his hands on his legs. 

На постперцептивному етапі реципієнт вербалізує своє враження від 

музичного твору (That was a beautiful piece) і уточнює авторство твору (Bach?). 

Виконавець дає розгорнуту ідентифікацію твору мистецтва, чим підкреслює 

свою обізнаність у музиці (Transcription by Bach, but it’s originally an oboe 

concerto by Alessandro Marcello). У відповідь героїня дає більш поглиблену 

характеристику враження від твору (It was exquisite, but very sad, such a 

melancholy melody). 

Отже, статус реципієнта в мистецькому дискурсі, реалізуючи роль 

адресата, підлягає класифікації за якісними та кількісними показниками й 

визначається закономірностями перцепції й декодування твору мистецтва, 

втілюючись у невербальному коді. 

 

3.2.3. Інтеракція комунікантів у мистецькому дискурсі 

 

Інтеракція як процес взаємодії між учасниками комунікативної ситуації 

відображає динамічний багаторівневий перебіг подій і передбачає обмін 

досвідом, думками, взаємний вплив для здійснення спільної діяльності. 

Залежно від психологічного стану й інтенцій комунікантів виділяють такі 

сфери інтеракції: позитивні емоції (висловлення згоди, зняття напруги), 

вирішення проблем (пропозиції, висловлення думки, зорієнтування), 

постановка проблем (прохання про інформацію, настанови, висловлення 

думки), негативні емоції (висловлення незгоди, створення напруги) [40]. 

У процесі інтеракції відбувається спроба комунікантів пізнати й 

зрозуміти співрозмовника, інтерпретуючи й оцінюючи його дії. Ці процеси 

реалізуються залежно від інтенцій комунікантів за рахунок таких механізмів 

пізнання, як ідентифікація, емпатія й атракція. Твір мистецтва як продукт 

діяльності відправника та об’єкт перцепції реципієнта також підпадає під дію 
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зазначених механізмів. Транслюючи процес інтеракції на мистецький дискурс, 

розглянемо зазначені механізми через призму мистецької комунікативної ситуації. 

Ідентифікація реалізується як спосіб пізнання співрозмовника, при 

якому реципієнт переймає на себе норми, цінності, поведінку, смаки й звички 

відправника. У мистецькому дискурсі цей механізм реалізується на рівні 

наслідування митця його шанувальником, наприклад, But more than anything, 

it’s Sir Richard Hall’s cult status as the new Mozart of Music that’s given him the 

charismatic edge [267, с. 279]. Richard Hall is a genius. Mozart reborn. His music 

can celebrate any life [267, с. 195]. 

Емпатія є емоційним відчуттям або співчуттям, спрямованим на 

співрозмовника, яке реалізується через досягнення розуміння його 

внутрішнього стану. Сприймаючи твір мистецтва, реципієнт відчуває емоції 

митця й переймає їх на себе, наприклад, She could see the romantic tragedy being 

built around him—the love of his life, tragically killed before his very eyes the day 

after the wedding, and his musical search for refuge on the streets of New York, till 

England called out for his return [267, с. 257]. 

Атракція як особлива форма пізнання співрозмовника ґрунтується на 

формуванні до нього стійкого позитивного відчуття, у результаті чого з’являється 

симпатія, прихильність. У мистецькому дискурсі ці відчуття можуть 

актуалізуватися на основі спільних мистецьких вподобань, наприклад, Yes, Amadeus 

had got some familiar tune playing in her mind. I wanted to hug her [267, с. 27].  

 У процесі спілкування досить часто актуалізуються такі поняття, як 

соціальна рефлексія та каузальна атрибуція.  

Соціальна рефлексія є механізмом самопізнання в процесі спілкування, 

що передбачає здатність комуніканта уявити, як він сприймається партнером. У 

мистецькому дискурсі ця рефлексія може виражатися за допомогою 

ототожнення репрезентатора з твором мистецтва, наприклад, “It was exquisite, 

but very sad, such a melancholy melody.” Melancholy? It wouldn’t be the first time 

someone has used that word to describe me [275, с. 90].  
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Каузальна атрибуція є універсальним механізмом інтерпретації 

мотивів і причин вчинків іншої людини [40; 86], наприклад, “I threw myself 

into learning the piano to please my new mother.” “To fit into the perfect 

family?” “Yes, so to speak,” he says evasively [274, с. 345]. 

З точки зору інтеракції комунікантів у мистецькому дискурсі науковий 

інтерес становлять роман британської письменниці Е. Л. Джеймс “Fifty Shades 

of Grey” [274] та спін-офф на нього “Grey” [275]. У трилогії “Fifty Shades” 

розповідь подається від імені головної героїні Анастейші Стіл, у романі “Grey” 

ідентичні події подаються з точки зору головного героя Крістіана Грея. 

Цінність цих двох романів для нашого дослідження полягає в тому, що їх 

сюжет сповнений мистецькими комунікативними ситуаціями, що зумовлено 

захопленнями головного героя мистецтвом (він знається на живописі та грає на 

фортепіано). Відповідно, головна героїня стає реципієнтом певної інформації, 

яку головний герой передає за допомогою різних видів мистецтва. Отже, маємо 

можливість проаналізувати одну мистецьку ситуацію з точки зору і 

відправника, і реципієнта. 

Для цього у двох порівнюваних романах було знайдено 33 ідентичні 

мистецькі комунікативні ситуації, подані від імені головної героїні (“Fifty 

Shades of Grey”) і головного героя (“Grey”). У них містяться розмови про твори 

живопису та музики, виконання/перцепція музичних творів, процес 

фотографування, виконання танцю тощо.  

Розглянемо характерні для мистецького дискурсу комунікативні ситуації 

з порівнюваних романів. 

Під час першої зустрічі героїв об’єктивується тема розмови про твір 

живопису в кабінеті головного героя (табл. 3.4). Цю мистецьку комунікативну 

ситуацію можна умовно поділити на три етапи: 1) ідентифікація твору 

мистецтва в інтер’єрі й формулювання враження від нього; 2) вербалізація 

враження від твору мистецтва; 3) розвиток розмови/роздумів, викликаних 

твором мистецтва. 
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Таблиця 3.4.  

Порівняння сприйняття комунікативної ситуації учасниками спілкування 

 Реципієнт Репрезентатор 

Е
та

п
 1

 

“Would you like to sit?” He waves me toward 

a white leather buttoned L-shaped couch. His 

office is way too big for just one man. In front 

of the floor-to-ceiling windows, there’s a 

huge modern dark-wood desk that six people 

could comfortably eat around. It matches the 

coffee table by the couch. Everything else is 

white – ceiling, floors, and walls except, on 

the wall by the door, where a mosaic of small 

paintings hang, thirty-six of them arranged in 

a square. They are exquisite – a series of 

mundane, forgotten objects painted in such 

precise detail they look like photographs. 

Displayed together, they are breathtaking. 

Muttering some platitude, I 

ask her to sit, then notice her 

discerning gaze appraising 

my office paintings. Before I 

can stop myself, I find I’m 

explaining them.  

 

 

Е
т 

ап
. 
2
 

“A local artist. Trouton,” says Grey when he 

catches my gaze. 

“They’re lovely. Raising the ordinary to 

extraordinary,” I murmur, distracted both by 

him and the paintings. He cocks his head to 

one side and regards me intently.  

“A local artist. Trouton.” 

 

“They’re lovely. Raising the 

ordinary to extraordinary,” 

she says dreamily, lost in the 

exquisite, fine artistry of 

Trouton’s work. Her profile 

is delicate—an upturned 

nose, soft, full lips—and in 

her words she has captured 

my sentiments exactly. 

Raising the ordinary to 

extraordinary. It’s a keen 

observation. Miss Steele is 

bright. 

Е
та

п
 3

 

“I couldn’t agree more, Miss Steele,” he 

replies, his voice soft and for some 

inexplicable reason I find myself blushing. 

Apart from the paintings, the rest of the office 

is cold, clean, and clinical. I wonder if it 

reflects the personality of the Adonis who 

sinks gracefully into one of the white leather 

chairs opposite me [274, с. 10–11] 
 

I agree and watch, 

fascinated, as that flush 

creeps slowly over her skin 

once more. As I sit down 

opposite her, I try to bridle 

my thoughts [275, с. 12] 

На першому етапі одразу ж помічаємо особливості перцепції твору 

мистецтва за первинністю споглядання. Анастейша бачить картину вперше, 
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тому дає її детальний опис та враження від неї в контексті загального огляду 

інтер’єру кабінету: His office is way too big for just one man. In front of the floor-

to-ceiling windows, there’s a huge modern dark-wood desk that six people could 

comfortably eat around. It matches the coffee table by the couch. Everything else is 

white – ceiling, floors, and walls except, on the wall by the door, where a mosaic of 

small paintings hang, thirty-six of them arranged in a square. They are exquisite – 

a series of mundane, forgotten objects painted in such precise detail they look like 

photographs. Displayed together, they are breathtaking.  

Крістіан до цих картин звичний, тому в романі “Grey” авторка не дає їх 

опису. Натомість, головний герой споглядає реакцію своєї гості на його твори 

мистецтва: Muttering some platitude, I ask her to sit, then notice her discerning 

gaze appraising my office paintings. 

На другому етапі вербалізації враження від твору мистецтва бачимо 

абстраговану реакцію героїні, яка актуалізується висловлюваннями They’re 

lovely та I murmur, distracted both by him and the paintings. Для нього ці картини 

більш дефіновані, що виражається у їх конкретній номінації за автором 

(Trouton’s work). 

Вербалізація реакції на картини Raising the ordinary to extraordinary 

містить референцію не лише на картини, а й на обох героїв. У Анастейші це 

виражається словосполученням distracted both by him and the paintings, тобто 

вона сприйняла його й картини адгерентно. Крістіан, будучи звичним до своїх 

картин, дає опис гості: Her profile is delicate—an upturned nose, soft, full lips—

and in her words she has captured my sentiments exactly. Raising the ordinary to 

extraordinary. It’s a keen observation. Miss Steele is bright. Для нього важливим є 

її сприйняття його картин: she has captured my sentiments exactly. І саме це 

змушує його імпліцитно порівняти її з картиною: Raising the ordinary to 

extraordinary. 

Третій етап цієї комунікативної ситуації є розвитком мисленнєвої 

діяльності, яку спонукала розмова про картину. Головна героїня продовжує 

огляд приміщення й намагається інтерпретувати його з точки зору особистості 
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її власника: I wonder if it reflects the personality of the Adonis who sinks gracefully 

into one of the white leather chairs opposite me. Головний герой занурюється у 

роздуми про свою гостю: I agree and watch, fascinated, as that flush creeps slowly 

over her skin once more. As I sit down opposite her, I try to bridle my thoughts. 

У наступному прикладі актуалізується ситуація спільного 

прослуховування запису музичного твору (табл. 3.5). Як і в попередньому 

прикладі, комунікативна ситуація складається з трьох етапів: 1) інтродукція 

твору мистецтва й формулювання враження від нього; 2) вербальна 

ідентифікація твору мистецтва; 3) вербалізація враження та розвиток 

розмови/роздумів, викликаних твором мистецтва. 

Таблиця 3.5. 

Порівняння перцепції мистецької комунікативної ситуації 

реципієнтом та репрезентатором твору мистецтва 

Етап Реципієнт Репрезентатор 

Е
та

п
 1

 

He programs the GPS and 

presses a switch on the 

steering wheel and a classical 

orchestral piece fills the car. 

At the stoplight I quickly program the 

address of the airfield into the GPS. It directs 

us out of Savannah toward I-95. I switch on 

my iPod via the steering wheel, and the car 

is filled with a sublime melody. 

Е
та

п
 2

 

“What’s this?” I ask as the 

sweet, sweet sound of a 

hundred violin strings assails 

us.  

“What’s this?” Ana asks. 

“It’s from La Traviata. An 

opera by Verdi.” 

Oh, my… it’s lovely. 

“It’s from La Traviata. An opera by 

Verdi.” 

Е
та

п
 3

 

“La Traviata? I’ve headr of 

that. I can’t think where. What 

does it mean?” Christian 

glances at me and smirks. 

“La Traviata? I’ve heard of that. I can’t 

think where. What does it mean?” 
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Продовження табл. 3.5 

Етап 
Реципієнт Репрезентатор 

 “Well, literally, the woman led 

astray. It’s based on Alexander 

Dumas’s book, La Dame aux 

Camelias.” 

I give her a knowing look. “Well, 

literally, ‘the woman led astray.’ It’s 

based on Alexandre Dumas’s book La 

Dame aux Camélias.” 

 “Ah. I’ve read it.” “Ah. I’ve read it.” 

 “I thought you might.” “I thought you might have.” 

 “The doomed courtesan.” I 

squirm uncomfortably in the 

plush leather seat. Is he trying to 

tell me something? “Hmm, it’s a 

depressing story,” I mutter. 

“The doomed courtesan,” she recounts, 

her voice tinged with melancholy. “Hmm, 

it’s a depressing story,” she says. 

На першому етапі комунікативної ситуації відбувається  інтродукція 

твору мистецтва й формулювання ставлення до нього. У ролі 

репрезентатора виступає головний герой, оскільки він вмикає музику. 

Відповідно, роль реципієнта виконує героїня. В обох прикладах 

інтродукції твору мистецтва передує окреслення просторових 

характеристик комунікативної ситуації, яка відбувається в автомобілі. Для 

введення музичного твору героїня вживає жанрову номінацію classical 

orchestral piece, герой вдається до дескрипції твору мистецтва за 

допомогою словосполучення sublime melody. 

 На другому етапі реалізується вербальна ідентифікація твору 

мистецтва, яка актуалізується запитанням героїні “What’s this?” і 

відповіддю героя “It’s from La Traviata. An opera by Verdi.” При цьому в 

розповіді героя відсутній опис музичного твору, адже він сконцентрований 

на керуванні автомобілем та реципієнті. Натомість репліки героїні 

супроводжуються думками, в яких виражається її ставлення до цього 
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музичного твору: the sweet, sweet sound of a hundred violin strings assails us; 

Oh, my… it’s lovely. 

На третьому етапі вербалізується враження від твору мистецтва та 

відбувається розвиток розмови, викликаної ним. Герой розповідає про 

підґрунтя створення музичного твору: It’s based on Alexander Dumas’s book, La 

Dame aux Camelias. Героїня виражає своє ставлення висловлюванням it’s a 

depressing story, яке має референцію як до музичного твору, так і до його 

прототипу, художнього роману. 

Отже, інтеракція комунікантів у мистецькому дискурсі , 

передбачаючи передавання інформації між учасниками спілкування за 

допомогою творів мистецтва, будується за прикладом мовленнєвої 

комунікації й забезпечує їх взаємодію як на інформативному, так і на 

емотивному рівнях.  

 

3.3. Умови спілкування в мистецькому дискурсі 

 

Умови спілкування в мистецькому дискурсі визначаються 

специфікою актуалізації творів мистецтва й передбачають аналіз таких 

складових мистецької комунікативної ситуації, як часопросторові 

характеристики та канали передавання інформації.  

Аналіз часопросторових характеристик дає змогу дослідити 

особливості репрезентації й перцепції творів мистецтва з урахуванням 

часу та простору, у яких відбувається подія. Дослідження каналів 

передавання інформації має на меті визначити закономірності опису творів 

мистецтва з огляду на їх знакову природу й відповідність зв’язку з 

засобами їх відтворення в художньому тексті.  
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3.3.1. Часопросторові параметри актуалізації мистецького дискурсу 

 

Мистецтво як невербальна форма суспільної свідомості тісно пов’язане з 

комунікативними процесами і не позбавлене дискурсивно-прагматичного 

потенціалу. У першу чергу, дискурс мистецтва передбачає наявність 

відповідної комунікативної ситуації, у якій забезпечуються умови для 

спілкування. За лінійною моделлю комунікації Р. Якобсона адресант, 

використовуючи засоби певного коду, формує повідомлення, за допомогою 

якого в межах конкретного контексту встановлює контакт з адресатом [9, с. 48; 

68, с. 21; 161, с. 215]. 

Контекст мистецької комунікативної ситуації передбачає аналіз часових 

та просторових характеристик, які є дискурсивними константами на всіх етапах 

опису творів мистецтва в англомовних художніх текстах – від задуму їх 

створення до презентації й реакції реципієнта. Маючи складну глибинну 

структуру, ці параметри виражають не лише фізичне значення часу та простору, 

але і є чинниками, які обумовлюють сюжет художнього твору та 

характеризують героїв. 

Для мистецтва як для засобу комунікації властиві характеристики 

хронотопу як часової та просторової єдності. Аналіз ілюстративного 

матеріалу показав, що мистецький дискурс охоплює усі параметри 

класифікації часу та простору. 

 

3.3.1.1. Часові характеристики мистецького дискурсу 

 

Складовими аналізу часових аспектів онтології мистецтва в 

англомовних художніх текстах є їх структура, хронологізація, референція, 

девіації, роль, які підлягають подальшій ієрархічній класифікації, схема якої 

зображена на рис. 3.3. 
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Рис. 3.3. Класифікація видів часу в мистецькому дискурсі 

У структурному аспекті виділяють лінійний та циклічний час. Лінійний 

час виражає ідею історизму, поступового руху від минулого до теперішнього і 

майбутнього. Циклічний час – підкреслює ідею вічної повторюваності, 

циклічності [134, с. 284]. У мистецькому дискурсі ці категорії спрацьовують на 

рівні осмислення читачем значення інтродукції твору мистецтва в полотно 

художнього тексту.  

Лінійність часу проявляється як у межах виконання твору мистецтва, так 

і на рівні актуалізації фактів із життя комунікантів, пов’язаних з мистецтвом, 

наприклад, We now have the full story about the Prime Minister’s early life, which 

has been the subject of intense speculation on both sides of the Atlantic from the day 

he first stood on the steps of No.10. Richard Hall majored in Music at Harvard where 

he was recognized for his prodigious talent as a composer and virtuoso symphonist 

and was nicknamed ‘The Mozart Man.’ After graduation he married his college 

sweetheart, Rosaline DeVerge… [267, c. 36]. 

Циклічний час функціонує на рівні тексту, коли твір мистецтва є 

текстотвірним елементом художнього тексту. Прикладом циклічності плину 
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часу в художньому тексті є поліаспектне використання образу дерева в романі 

Flippped (Wendelin Van Draanen):  

1) на початку роману в ролі об’єкту захоплення й філософських роздумів 

головної героїні виступає образ старого дерева: The view from my sycamore was 

more than rooftops and clouds and wind and colors combined. It was magic. And I 

started marveling at how I was feeling both humble and majestic. How was that 

possible? How could I be so full of peace and full of wonder? How could this simple 

tree make me feel so complex? So alive [266, с. 26]. Образ цього ж дерева 

актуалізується в розмові з батьком: So I told him about the sycamore tree. About 

the view and the sounds and the colors and the wind, and how being up so high felt 

like flying. Felt like magic [266, с. 27]; 

2) після того, як старе дерево було знищене, вводиться образ картини 

цього дерева, написаної батьком героїні. Картина виступає у ролі символу 

вічності буття старого дерева в пам’яті дівчини: “I want the spirit of that tree to 

be with you always. I want you to remember how you felt when you were up there.” 

He hesitated a moment, then handed me the painting. “So I made this for you.” I 

pulled off the towel, and there was my tree. My beautiful, majestic sycamore tree. 

Through the branches he’d painted the fire of sunrise, and it seemed to me I could 

feel the wind. And way up in the tree was a tiny girl looking off into the distance, her 

cheeks flushed with wind. With joy. With magic [266, с. 30]; 

3) наприкінці твору вводиться третій образ дерева як символ вибачення і 

визнання провини другом головної героїні, який приходить до неї на подвір’я, 

щоб посадити молоде дерево: Bryce finished planting the tree, watered it, cleaned 

everything up, and then went home. And I just sat there, not knowing what to do. I’ve 

been sitting here for hours now, just staring out the window at the tree. It may be 

little now, but it’ll grow, day by day. And a hundred years from now it’ll reach clear 

over the rooftops. It’ll be miles in the air! Already I can tell—it’s going to be an 

amazing, magnificent tree [266, с. 139–140]. 

З точки зору хронологізації існує календарний, подієвий та 

перцептивний час.  
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Календарний час є об’єктивною номінацією темпоральних параметрів із 

семою дати або часу. У результаті аналізу емпіричного матеріалу дослідження 

виявлено вживання таких видів календарного часу: 

1) із семою дати:  

 номінація за роком (And Elijah Wickham with many spirits, 1930 portrayed 

an elderly Elijah outdoors in the woods, arms raised as if in victory, surrounded by 

six bright “spirits” [280, с. 81]), десятиліттям у повній (Boathouse Girl was 

wearing those bloomers and that dress. It reminded me of some Monet paintings of 

bathers I knew had been painted in the 1870s [280, с. 79]) та компресованій формі 

(It seems that the 80s are a great source of adrenaline for many people [279, с. 28]), 

століттям (Spirit photography became quite a thing—think JibJab of the nineteenth 

century except people actually seemed to think it was real [280, с. 81]), 

тисячоліттям (Britain’s Prime Minister turns out to be the millennium’s Mozart? 

[267, с. 202]); 

 номінація за порою року (Light still has some life left and in the soft 

autumn air my baton rises and falls with the orchestra from the Roland, which stands 

alone before me under the cover of the old oak tree [267, с. 294], місяцем (Galena 

was beginning to stock-gpile pictures for her exhibition in October [265, с. 124] 

днем тижня (The Prime Minister was rushed to The London Clinic at Harley Street 

on Saturday afternoon after an assault by an unidentified man at Selfridges during a 

special promotion of his hit symphony, Rosaline [267, с. 268]; 

2) із семою часу:  

 за конкретною номінацією: It is 5:00 in the morning, but I feel rested […] 

I can hear faint notes from the piano [274, с. 344]; 

 за абстрактною номінацією періодів доби, які інтенсифікуються 

відповідними дескрипторами early та late: 'Forgeeve me, Sir Mervyn, I have been 

painting since early this morning.' [265, с. 108]; Sitting back, I listen to the Christian 

Grey mix on my new iPod and doze in the late afternoon sun, idly remembering his 

proposal [273, с. 11]; 
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 з комбінованою номінацією: It’s five in the morning in Seattle – hopefully 

he’s still asleep and not up playing mournful laments on his piano [274, с. 275]. 

Подієвий час відображає плин ситуацій та послідовність дій героїв у 

темпоральному континуумі. На лексичному рівні актуалізується із залученням 

лексем then, after, before. У мистецькому дискурсі такий час корелює з етапами 

інтродукції творів мистецтва в художній текст, які підлягають певним 

закономірностям об’єктивної реальності. “Fellows, look what we have here. A 

playboy!”[…]. I stood behind the piano. “Here goes, folks,” It would have to be Hot 

Chocolate before Mozart to get the juices flowing. For starters, You Sexy Thing. 

Fifteen minutes of pop reverberated with lively rhythm across the stateroom. The 

pace was set. […]. It was time to introduce the real Richard Hall [267, c. 154]. 

Перцептивний час виражає такі суб’єктивні темпоральні відчуття автора 

або героїв твору, як швидкий чи повільний плин часу. Часове „скорочення” і 

„розтягнення” представлених подій у процесі творчості й перцепції також 

пов’язуються з особливістю суб’єктивного сприйняття часу й залежності його 

тривалості від інтенсивності та якості переживань [202, c. 135]. У мистецькому 

дискурсі ці явища актуалізуються шляхом введення відповідної перцепції часу, 

пов’язаної з феноменом мистецтва. 

Перцептивне часове скорочення верифікується за рахунок вживання: 

1) прямих номінацій із семою прискорення (quickly, suddenly), 

наприклад, He switched on the synthesizer, and suddenly there was beautiful sound 

all around [267, с. 182];  

2) імпліцитних маркерів прискорення подій. Наприклад, танцювальний 

термін pirouette містить сему швидкості, динамічності, а дієслівна конструкція 

could bear у поєднанні з інтенсифікатором no longer свідчить про прагнення до 

змін: Finally the drunken sculptor dressed as Margot Fonteyn could bear it no 

longer and pirouetted up to Galena, arms, hairy legs and mug of Spanish Burgundy 

going everywhere [265, с. 43]; 
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3) почергової зміни добових або сезонних календарних параметрів часу 

(день/ніч, зима/літо) в межах одного речення: I hung the painting across the room 

from my bed. It’s the first thing I see every morning and the last thing I see every 

night [266, с. 30]. 

Розтягнення перцепції подій у мистецькому дискурсі досягається шляхом: 

1) вживання лексем із семою пролонгації (long, slowly, still, again), 

наприклад, As my eyes adjusted to the gloom, an artwork slowly revealed itself, as if 

being painted by an invisible artist [280, с. 19]; She’d heard the symphony again and 

again on the radio, and for now Richard Hall to her was what he was always meant 

to be: The Maestro [267, с. 264]; 

2) вживання лексем із семою концентрації (examine, focus, listen 

attentively, listen enraptured), наприклад, His playing is stunning. Leaning against 

the wall at the entrance, I listen enraptured [274, с. 87]; 

3) повторювання лексем зі значенням часу, наприклад, Says night after 

night he’s done in by the maniac’s music [267, с. 59]; 

4) детального опису твору мистецтва або роздумів про нього із 

залученням вищевказаних способів пролонгації, наприклад, And my harmonica 

was at my mouth. It was time for Night Music in Radcliffe Yard. My sound bounced 

off ivy-clad walls. It was soft and harmonic, melting through the snowflakes with the 

warmth of a log fire in winter. She recognized Mozart and looked around to find me 

dancing in the snow. In a circle I went round and round, orchids buried in my arms, 

a mouth organ at my lips. I spiraled in the snow coming slowly closer and closer to 

her. I was within an orchestral serenade gathering momentum towards her. She must 

have felt the approaching energy; she stepped towards me. Her companion falling back.  

I slowed to a halt before her and stopped playing. In a silent plea, I went down 

on my knees and offered her the orchids. She held still for a moment. 

“Oh Richard. Richard!” Rose dropped down and held me tight, crushing the 

flowers between us. We rose together as one, the harmonica at my lips again. With 

Night Music, we began to waltz together in the snow. The orchids fell on the ground 

leaving specks of color in the spiral of our path [267, с. 93].  
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Референція часу має зв’язок з описами подій минулого, теперішнього й 

майбутнього. Художнім текстам притаманний вибір одного з цих параметрів 

часу для викладу матеріалу.  

З точки зору актуалізації феномену мистецтва вживання минулого часу 

характерне для інтродукції енциклопедичних даних про твори мистецтва або 

описів історії їх створення, виражається вживанням дієслівних форм у 

минулому часі й часто корелює з параметризацією календарного часу з 

використанням номінацій років: Elijah Wickham with three female spirits, 1916 

portrayed a greying Elijah with a swirl of light and three ashen smiling faces around 

him. One of those faces looked distinctly like Skellenger Girl, with her big blue eyes. 

He’d used her Wickham portrait – the one I’d just seen in the yearbook – for the 

double exposure [266, с. 81].  

Теперішній час має потужний потенціал викликати у читача відчуття 

присутності, причетності до описуваних подій, тим самим реалізуючи інтенцію 

емотивного впливу на реципієнта художнього тексту. Наприклад, Then I hear 

music softly surround us. It’s playing all around in circles. Suddenly everybody is 

clapping. Starbucks has decided to play Rosaline for me [267, с. 221].  

Майбутній час вживається для вираження планів комунікантів, 

пов’язаних із реаліями мистецького дискурсу: Tonight he’ll begin with Mozart 

and end with his symphony, Rosaline [267, с. 283]; Britain will stay as it always has 

and The Mozart Man will continue to rule Britain’s heart [267, с. 292]. 

Іноді мистецтво слугує містком між референційними параметрами часу: 

His ancestors stare down at us from the alcoves with eyes that reach out to us 

through the ages, dark intricate portraits painted by masters of their times [267, 

с. 3]. Finally I’m alone in the silence of the room’s awesome past, at the long oval 

table full of history, with Robert Walpole on the wall looking down at his successor 

more than two and a half centuries into the future [267, с. 20]. 

В усталеному плині часу (минулому, теперішньому або майбутньому) в 

художньому тексті можливі певні девіації, відхилення від загального часу 
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твору, які є своєрідними подорожами в минуле або майбутнє. Такі девіації 

поділяються на ретроспекції та проспекції.  

Ретроспекція повертає читача до попередньої змістовно-фактуальної 

інформації [30, c. 97]. Прикладом ретроспекції є мистецька комунікативна 

ситуація, коли гра головного героя спрямовує запитання героїні в минуле, і 

його відповідь продукує в її уяві образ із минулого: “How long have you been 

playing? You play beautifully.” “Since I was six.” “Oh.” Christian as a six-year-old 

boy… my mind conjures an image of a beautiful, copper-haired little boy with gray 

eyes and my heart melts – a moppet-haired kid who likes impossibly sad music 

[274, c. 88]. У наступному прикладі прослуховування різних музичних 

композицій викликають у героїні спогади про минулі події: “Witchcraft.” My 

grin gets wider—dancing round the great room. The Bach Marcello piece—oh no, 

that’s way too sad for my mood right now. Hmm. Jeff Buckley—yeah, I’ve heard of 

him. Snow Patrol—my favorite band—and a song called “Principles of Lust” by 

Enigma. How Christian. I smirk. Another called “Possession” . . . oh yes, very Fifty 

Shades. And a few more I have never heard. 

Проспекція спрямовує увагу читача, спонукає його передбачити, що буде 

в майбутньому [30, c. 105]. Наприклад, лексема hopeful як дескриптор 

музичного твору у виконанні героя імпліцитно дає героїні надію не краще 

майбутнє: Christian is playing the piano; not one of his usual laments but a sweet 

melody, a hopeful melody—one that I recognize, but have never heard him play [267, 

с. 20]. 

У художньому тексті час може виступати в ролі об’єкту опису або ж 

бути фоном для подій. Прикладом актуалізації часу в ролі об’єкту опису 

мистецької комунікативної ситуації є роздуми про циклічність та своєчасність 

подій: Its time for me to play in Mozart’s shadow. But I have trouble understanding 

this familiar, tangible world of time. Somehow I can’t fix this moment. Amadeus, are 

we the same soul at different times, differently behaving copies in different 

universes? Hamlet, you’re right. There are more things in heaven and earth than I 

can dream of! But at this moment New York waits for me. Time now for the Mozart 
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Man [267, с. 20]. Час як фон для подій вживається для окреслення часових 

характеристик комунікативної ситуації, наприклад, Past midnight you can hear 

the music play [267, с. 275]. 

Отже, часові характеристики мистецького дискурсу як константи 

об’єктивної реальності актуалізуються в англомовних художніх текстах для 

опису темпорального середовища твору мистецтва в процесі комунікації.  

 

3.3.1.2. Просторові характеристики мистецького дискурсу 

 

Складовими аналізу просторових аспектів онтології мистецтва в 

англомовних художніх текстах є тип, структура, референція, масштаб, роль, 

які підлягають подальшій ієрархічній класифікації, схема якої зображена на 

рис. 3.4. 

 

Рис. 3.4. Класифікація видів простору в мистецькому дискурсі 

За типом розрізняють географічний, фізичний, психологічний, 

природний і антропогенний простори. Географічний передбачає чітку 

детермінацію координат події (країна, адреса): I need to feel London, to see the 

lights of Piccadilly, maybe stroll through the tinsel throngs of the Trocadero and then 
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spend some time at HMV’s superstore and watch them hear Rosaline [267, с. 227]. 

Психологічний простір функціонує на рівні внутрішніх переживань героя: I 

reach for the Roland and the orchestra inside me overflows. Amadeus! He takes my 

mind, as always, with a high tide of Night Music [267, с. 21]. Природний 

відповідно пов’язаний із відкритим простором і здебільшого актуалізується в 

ситуаціях усамітненого створення твору мистецтва: His job as a mason takes him 

to lots of different locations, and he’s always on the lookout for a great sunrise or 

sunset, or even just a nice field with sheep or cows. Then he picks out one of the 

snapshots, clips it to his easel, and paints [266, с. 23]. Антропогенний простір 

навпаки частіше зустрічається в закритих приміщеннях: We wander through the 

opulent, gilt splendor of the eighteenth century Palace of Versailles [273, с. 79].  

Структура простору може бути пустою/наповненою, 

відкритою/закритою.  

Наповнена структура простору передбачає опис обстановки довкола 

твору мистецтва. Або ж сам твір мистецтва стає наповненням для простору: She 

turned around and looked up at me, captured by Amadeus, who now filled the space 

she had left behind in my room over Harvard Square [267, с. 53]. 

Наповненість мистецького простору часто пов’язана зі звуковими 

характеристиками. Перцепція мистецтва потребує тиші, отже з акустичної 

точки зору простір є пустим: There was not a sound in the acoustically perfect 

room, not even the rustle of paper [267, с. 9]. Реакція ж на презентацію твору 

мистецтва може бути як наповненою, так і пустою. Певний період тиші може 

змінитися на вибух оплесків, актуалізувавши динамічний акустичний простір: 

A breath of silence and wet glistening eyes. Their applause arrived like an 

unstoppable Tsunami [267, с. 9]. 

Відкритий простір пов’язаний із подіями на природі (за містом, на 

подвір’ї, у саду) або в населеному пункті (такі людні місця, як площа, вулиця, 

набережна), наприклад, And my harmonica was at my mouth. It was time for Night 

Music in Radcliffe Yard [267, с. 92]; When it wasn’t too hot, I’d work in the alley or 

in a park nearby [280, с. 9]; But most of all, both of us have dreams to let out. For 
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him, painting and fishing in the rolling greens of Balmoral after he bows out. And 

for me, playing Mozart by the lake that touches the city of shimmering lights, the 

city that I now want to call home [267, с. 229]. 

Закритий простір завжди обмежений і може бути певним приміщенням. 

Аналіз ілюстративного матеріалу виявив такі приклади закритого простору: 

помешкання, культурна установа (театр, філармонія, концертний зал, галерея), 

заклад громадського харчування (ресторан, кафе), розважальний заклад 

(дискотека, клуб), автомобіль. Up until now, I’d worked in my room. I’d had to 

cover my floor with painters’ drop cloths because our apartment had wall-to-wall 

carpet [280, с. 9]. The bouncer gave him a wink, and we entered the club. 

Psychedelic lights bathed our bodies. Deep Purple filled the air [267, с. 81]. Avery 

Fisher Hall. Arguably, the world’s biggest and grandest concert hall [267, с. 256]. 

У наступному прикладі відкритий і закритий простір комбінуються для 

висвітлення різнобічності таланту митця та важливості творчості в його житті: I 

also have enough time to get around a bit—by that I mean I’m addicted to Greenwich 

Village in New York City. I take off with Rose every other weekend. I’ve been 

performing there for a while to get the juices flowing with some real people. There’s 

an underground café that is actually a stand-up comedy kind of place. So, in 

addition to music (Mozart and the Beatles of course) I try my hand at a few jokes and 

my own little comic act! [267, с. 103]. 

З точки зору референції існують індивідуальні, міжособистісні й 

публічні простори.  

В індивідуальному просторі митець/репрезентатор або реципієнт 

залишається наодинці з твором мистецтва (But there’s only music now. Just me 

and Mozart playing as one in the shade [267, с. 294]). Місцем індивідуального 

простору часто є кімната героя; при цьому детальним описам підлягають 

предмети інтер’єру, наприклад, He looks hard at her and turns the Roland to 

automatic as he moves to the centre of the study and stands motionless for a moment 

on the oval Bukhara carpet that adorns the mahogany floor. Then with a clap of 

electronic thunder, Night Music becomes A Hard Day’s Night in the dark room lit by 
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the flickering orange heat from the pillared fireplace [267, с. 252]. Також 

індивідуальний простір має потенціал локалізуватися на відкритому просторі з 

красивим краєвидом (Working late, Galena slept under the stars on the flat roof of 

her studio, then wandered out naked into the garden to paint, dipping her brushes in 

the stream [265, с. 94].  

Міжособистісний простір передбачає комунікацію близьких або 

знайомих людей (від двох осіб до невеликої групи) у приватному приміщенні: 

The party was just for the two of us—the Beatles and Happy Birthday and then 

Mozart. It was an evening with my Dad, playing the most joyous, fun music I’d ever 

heard [267, с. 206].  

Публічний простір позначений офіційністю, передбачає проведення 

заходу в таких місцях, як театр, філармонія, галерея, музей. Ідеться про 

концерти, вистави, презентації: Or, to play Mozart at the Royal Symphony? [267, 

с. 36]; Soon, New York will honor Sir Richard in the Lincoln Center’s Avery Fischer 

Hall, newly renovated, especially for tonight: two thousand, nine hundred seats. A 

hundred more than yesterday for the glitterati, for the very important people from 

everywhere. They are all here for the master of music, for the Mozart Man [267, 

с. 283]. 

За масштабом простір поділяється на топоси й локуси. Топос – місце 

для розгортання смислів, пов’язане з певними фрагментами реального 

простору. Зазвичай топос є необмеженим відритим простором, який містить у 

собі безліч локальних координат, що називаються локусами [111, с. 88]. 

Існують приватні, соціальні, природні, комплексні та динамічні локуси [111, 

с. 89].  

Враховуючи антропоцентричну природу породження й спрямованості 

феномену мистецтва, його розташування детермінує обмеженість і 

компресованість простору, що є прямою ознакою локусу. Під час дослідження у 

результаті спостереження було виявлено, що простір для живопису 

характеризується чіткими рамками його локації, наприклад, We are in a 

converted warehouse—brick walls, dark wood floors, white ceilings, and white pipe 



200 
 

 
 

work. It’s airy and modern, and there are several people wandering across the 

gallery floor, sipping wine and admiring José’s work [272, с. 19]. У наступному 

прикладі саме картина стає поштовхом до створення локації для її споглядання: 

Minerva’s father had done some work for Blake, and Blake paid him with the 

drawing, a sketch for Milton, which he wrote while in Felpham. Minerva had always 

loved the drawing and, in one of her letters to Wallace, instructed him to “please 

build a small chamber for its viewing” in Old Homestead [280, с. 38]. Музика, не 

маючи фізичної форми, часто займає неозначений простір і має потенціал в 

процесі опису пересуватися з одного локусу в інший, більш широкий, 

наприклад, He located her room before the number of the house by the sound of Don 

Giovanni pouring out of an open second-floor window [265, с. 45]; The Good 

Friday Music from Parsifalwas now drifting out of the study window [265, с. 73]. 

Для підкреслення обмеження локусу вводиться опис відбиття музики від стін, 

наприклад, He presses a button and the soft strains of a guitar echo round the walls 

[272, с. 346]; My sound bounced off ivy-clad walls [267, с. 92]; His body begins to 

shiver as music ricochets off the walls [267, с. 253]. 

Топос у мистецькому дискурсі актуалізується більшою мірою в 

метафоричному значенні й реалізується за рахунок референції до мистецького 

простору загалом, виражаючись такими номінаціями, як art, art world, cultural 

heart, наприклад, David knew that Raymond was attracted to him, but Raymond was 

not an old queen, he was hugely glamorous, and could introduce David to everyone 

in the art world [265, с. 77]. She flicks through glossy pages of history, architectural 

detail and color plates of New York’s cultural heart [267, с. 256]. 

У мистецькому дискурсі рольовий статус простору має дуальну 

природу: 1) простір як об’єкт опису або фон для подій у мистецькій 

комунікативній ситуації: The lights were dim, the atmosphere smoky, and 

“Jailhouse Rock” was playing in the background [267, с. 23]; 2) власне твір 

мистецтва в ролі простору в художньому тексті, наприклад, “Music is something 

I can control. It’s one place where I can do what I want. Listen to what I want. It’s 

invisible, so no one else can contain it”. 
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У результаті аналізу ілюстративного матеріалу виявлено такі специфічні 

критерії опису простору в мистецькій комунікативній ситуації: дистанція 

(далеко/близько), освітлення (світло/темно), інтенсивність (тихо/гучно, 

яскраво/тьмяно). 

Дистанція актуалізується конкретними та відносними засобами. До 

конкретних засобів належать одиниці вимірювання, які вказують на відстань до 

мистецької реалії, наприклад, The source of my sweating and discomfort is sitting 

about four inches away from me on my left [279, с. 44]. Відносні – актуалізують 

абстрактні поняття відстані (here, there, far, near, somewhere), наприклад, I 

landed near the string trio, which continued to play, oblivious [280, с. 98]; That 

acacia tree, for example, has got yellow in it, which makes it seem warmer and 

nearer, but if you want to create distance, like those hills, add blue.' [265, c. 95]. 

Аналіз емпіричного матеріалу показав і зворотну референцію між 

дистанцією та творами мистецтва, коли дистанція вимірюється у творах 

мистецтва. Наприклад, довжина поверху вимірюється у портретах (Portraits of 

every past Prime Minister line the wall. I pause slightly before each of them. 

Gladstone, Disraeli, Churchill… [267, с. 19]), а тривалість музики – у відстані 

(With a murmur of music starting somewhere in my brain we retrace our path down 

the original eighteenth century main staircase that connects us to the ground floor of 

the house [267, с. 19]).  

У наступному прикладі музика виконує роль фону для проходження 

певної дистанції, кожна локація супроводжується зміною музичної композиції: 

And, joined like this, connected by two feet of cable, Malcolm took me on what he 

called “The Secret Agent Tour of Wickham Hall.” We heard The xx’s “Crystalised” 

as we tiptoed through the catacombs. Bon Iver’s “Towers” walked us down a secret 

staircase in the back of the chapel. The Velvet Underground’s “I’ll Be Your Mirror” 

sneaked us along the muddy banks of the school’s massive lake. Nirvana’s “Come As 

You Are” escorted us into the crew boathouse, and Arcade Fire’s “Awful Sound 

(Oh Eurydice) hummed as Malcolm paddled me across the lake in one of the sculls. 

We arrived at the edge of the campus, bordered by piney wilderness, during Fleet 
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Foxes’s “Your Protector.” As if Malcolm had planned it, the landscape looked just 

like the video. I was visibly overtaken by the view. Think Turner—expansive and 

magical—with strokes and dabs of vivid fall colors [280, с. 31]. 

Дистанція у музичному дискурсі часто пов’язана з гучністю. Чим ближче 

знаходиться джерело музики, тим гучніше реципієнт чує музичний твір. За 

рахунок підвищення гучності досягається ефект скорочення дистанції. При 

цьому опис твору мистецтва переривається описами навколишнього простору, 

який змінюється в процесі переміщення реципієнта: I heard music coming from 

upstairs, so I headed up the curved staircase. […] I followed the sounds of Katy 

Perry or some other piercing pop singer who didn’t belong in this house. It was like 

a museum, exquisitely preserved. The beds were made perfectly. Pillows fluffed. 

There was even a crystal tumbler on the bedside table in the master bedroom. Behind 

what looked to be a closet door I found another set of stairs, long and narrow. 

Finally I came to a small circular room where the music was loudest. It was painted 

a deep dark red, but most of the walls were lined with books. As I stepped inside, the 

door slammed behind me. […] The song kept blaring—something about a party—

and I couldn’t take it anymore. I found the spot in the room where the song blasted 

loudest. I seized books and threw them to the floor, completely ignoring the fact they 

seemed quite old and precious. Finally, there it was, underneath a vintage copy of 

Paradise Lost: an iPhone. I flipped off the song (it was Katy Perry), breathed in the 

silence, then realized I was holding something that might be useful [280, c. 17–18]. 

Освітлення у музичному та живописному дискурсах має певні 

закономірні відмінності. Виконання музики частіше супроводжується темрявою 

довкола виконавця, який окреслюється променем світла: Without warning the 

lights dim, and everybody turns into shade. There is only a spotlight, a luminescence 

on the stark stage. It’s him, before his open Grand Piano. Behind him, heavy 

burgundy curtains cast dark shadows across the stage [267, с. 283]. I pause in the 

doorway and watch him in a pool of light while the achingly sorrowful music fills the 

room [273, с. 254]. 
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Живопис, будучи зображальним видом мистецтва, передбачає добре 

освітлений простір для створення картини. Експозиція картини може 

проводитися як при яскравому, так і при тьмяному освітленні: Normally 

Raymond would have turned off the overhead lights, and orchestrated the viewing, 

placing one carefully lit picture on an easel, its colours enhanced by some specially 

chosen flowers on a side table [265, с. 108].  

Проте існують і девіації від цієї норми, зумовлені певними конвенціями 

або психологічним станом митця. Розглянемо приклад, де герой засмучений і 

шукає втіхи від улюбленої справи: That night after dinner my father went outside 

to paint. In the cold of the night, under the glare of the porch light, he went out to 

put the finishing touches on a sunrise he’d been working on [266, с. 27]. Емоційний 

стан чоловіка передається словосполученням cold of the night, надію ж на краще 

читачеві дають словосполучення glare of the porch light, finishing touches on a 

sunrise he’d been working on [265, с. 26]. 

Джерело освітлення може бути штучного та природного походження. 

Штучне освітлення превалює в офіційних ситуаціях, природне – надає ситуації 

загадковості, знаковості, езотеричності: To the right, through a window, shone the 

full moon, bathing in light the iridescent rainbow-clad figure of Hope [265, с. 26]. 

Отже, просторові характеристики мистецького дискурсу як константи 

об’єктивної реальності актуалізуються в англомовних художніх текстах для 

окреслення локації актуалізації твору мистецтва в процесі комунікації.  

 

3.3.2. Канали передавання інформації в мистецькій комунікативній 

ситуації 

 

Процес комунікації є послідовністю дій у спілкуванні, яка базується на 

чотирьох основних елементах: відправник, повідомлення, канал, отримувач. На 

етапі, коли в свідомості відправника сформульоване повідомлення, перед ним 

постає питання вибору каналу, через який можна його передати. Таким чином, 

комунікативний канал є засобом передавання інформації. Почепцов Г. Г. 
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влучно зазначає, що людство під час винаходів певних видів нових систем 

зв’язку залишається обмеженим п’ятьма органами чуттів, вказуючи на 

незмінність каналів комунікації: аудіальний, візуальний, тактильний, нюховий, 

смаковий [108, с. 54]. 

Якщо у мовленнєвій комунікації провідним каналом є аудіальний 

(слуховий, звуковий) канал, то в комунікації за допомогою творів мистецтва 

домінантний канал детермінується видом мистецтва. Так, у музиці 

переважають аудіальні аналізатори, в живописі – візуальні.  

Щодо онтології творів мистецтва в полотні художнього тексту, то їх 

описи мають значно ширшу палітру сенсорних актуалізаторів. Для вираження 

характеристик творів мистецтва у повному обсязі автори вдаються до вживання 

різних сенсорних номінацій, у результаті чого актуалізується поняття 

інтермедіальності як цілісного поліхудожнього простору в системі культури. В 

основу інтермедіальності покладене поняття медіа, яке в межах лінгвістичних 

досліджень має такі значення: 1) комунікативний канал, спосіб передавання 

інформації; 2) засіб масової інформації; 3) знакова система, код [141, с. 39; 194, 

c. 219]. На основі синкретизації цих значень отримуємо визначення 

медіальності як простору знакових систем (мов) різних мистецтв, які 

забезпечують цілісність художньо-естетичного твору.  

Сенсорні номінації творів мистецтва часто не відповідають прямому 

сенсорному аналізатору, який детермінує сприйняття певного виду мистецтва. 

Описи творів мистецтва актуалізуються на основі гомогенної та гетерогенної 

сенсорної медіальності.  

Гомогенна сенсорна медіальність передбачає відповідність між видом 

мистецтва й видом відчуття, вживаним для його опису. Так, для опису музики 

застосовуються звукові аналізатори, для опису живопису – зорові. Наприклад, I 

wander back, listening to a classical piece, Fantasia on a Theme of Thomas Tallis by 

Vaughn Williams [272, с. 39] (музика); 'What lovely pictures.' She gazed round in 

wonder [Р, с. 140] (живопис).  
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Гетерогенна сенсорна медіальність досягається за рахунок комбінації 

різних за природою аналізаторів. Тобто, наприклад, музика описується за 

допомогою номінацій із не аудіальною семою, а з будь-якою іншою, 

візуальною, тактильною, смаковою та ін. Існує моно- та полісенсоризація 

описів творів мистецтва. Моносенсоризація базується на вживанні лише одного 

з сенсорних аналізаторів, полісенсоризація актуалізує синтез різних видів 

сприйняття для досягнення більш повної експлікації емотивно забарвлених 

характеристик твору мистецтва [74]. 

У результаті аналізу ілюстративного матеріалу було виявлено, що 

актуалізація опису музики характеризується застосуванням більш широкого 

спектра сенсорних аналізаторів, ніж у живописі. Під час опису творів живопису 

реалізуються здебільшого гомогенні сенсорні аналізатори, які, відповідно, 

передбачають залучення вербалізаторів із семою візуального сприйняття. Така 

закономірність детермінується матеріальною природою живопису, що, у свою 

чергу, дає простір для предметної візуальної дескрипції.  

Нематеріальна природа музичного мистецтва визначає гетерогенну 

сенсоризацію його описів на рівні дескрипції та предикації. Було виявлено 

приклади вживання усіх гетерогенних (відмінних від аудіального) видів 

відчуття для опису музичних творів: візуальне, тактильне, смакове, нюхове. 

Візуальне сприйняття музичних творів реалізується на рівні 

метафоризованих візуальних актуалізаторів якісних характеристик музики за 

рахунок вживання лексем зі значенням яскравості, кольору та форми, 

наприклад, And then there was the music. I’ve never heard anything like it before. It 

was his, no doubt about that, and it was brilliant, but so darkly compulsive, like a 

black hole sucking in everything around.” [267, с. 161]; A harmonious silver of 

Night Music sparkled inside me, curiously prodded by the bright morning light 

coming through the arched windows of the class [267, с. 9]. 

Тактильне сприйняття актуалізується за рахунок опису фізичних 

характеристик та дії твору мистецтва, наприклад, My sound bounced off ivy-clad 
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walls. It was soft and harmonic, melting through the snowflakes with the warmth of a 

log fire in winter [267, с. 92]. 

Смакове сприйняття виражається в описах музичних творів через 

вживання прикметників або порівнянь, в основі яких лежать реалії зі значенням 

смаку, наприклад, The car interior is filled with the sweetest, most magical music of 

two women singing [274, c. 59]; A slinky, cheesy melody starts. Is this a Latin 

rhythm? Christian grins down at me and starts to move, sweeping me off my feet and 

taking me with him round the salon. A man with a voice like warm melted caramel 

croons. It’s a song I know but can’t place. Christian dips me low [273, с. 50]. 

Нюхове сприйняття актуалізує опис перцепції музичних творів із 

метафоризованим залученням нюхових аналізаторів Her voice was so soft, so 

fragrant, so full of melody [267, с. 25]. 

Полісенсоризація описів музичних творів у аналізованому матеріалі 

представлена такими прикладами комбінації видів сприйняття для передавання 

аудіального коду: аудіальне й тактильне (Music begins to play. Slow music. Soft 

and rhythmic, layered [267, с. 32]); тактильне, аудіальне й візуальне (Her voice 

was soft and musical and filled with warmth. It was beautiful [267, с. 16]); 

тактильне, аудіальне й смакове (It’s a gentle, slow, sweet, and sure assault on my 

aural senses [274, с. 60]); тактильне й смакове (Rosaline’s voice was softly sweet 

[267, с. 26]);  

Під час опису творів живопису гетерогенні (відмінні від візуального) 

види відчуття застосовуються значно рідше й мають метафоричний характер. 

Наприклад, за допомогою аудіального сприйняття автор підкреслює значимість 

картини: If you unleash and add true emotion to your work, it will sing, Olivia! It 

will fly! [280, с. 25].  

Різні види сприйняття актуалізуються як на рівні опису творів мистецтва, 

так і на всіх рівнях їх інтродукції в комунікативну ситуацію. Репрезентація або 

перцепція твору мистецтва передбачає активацію усіх органів відчуття, що 

забезпечується описами оточення та дій комунікантів із залученням номінації 

сенсорних аналізаторів. Уже на передінтродуктивному етапі активуються всі 
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види сприйняття, які є поштовхом, передумовою до репрезентації або перцепції 

музичного твору. Перехід на новий етап інтродукції твору мистецтва 

супроводжується введенням нових сенсорних аналізаторів та посиленням 

емотивного впливу на читача за рахунок декодування вербального знаку й 

актуалізації сенсації твору мистецтва в його свідомості.  

Розглянемо приклад, у якому тактильна та візуальна сенсація на 

передінтродуктивному етапі в процесі розвитку мистецької комунікативної 

ситуації доповнюється аудіальними аналізаторами з початком виконання 

музичного твору: The flames burn in the fireplace. Its pillars glow, and I feel the 

heat. I reach for the Roland and the orchestra inside me overflows. Amadeus! He 

takes my mind, as always, with a high tide of Night Music. I resent that maniacal 

presence. But can’t stop his magical sound. Once again I play Mozart’s distant tune 

[267, с. 21].  

Часто процес створення твору мистецтва як продукту діяльності людини 

реалізується через тактильні канали передавання інформації незалежно від 

повідного аналізатора виду мистецтва: My fingers touch the ivory keys and 

Amadeus comes alive [267, с. 276] (музика). The words always come out soft and 

somehow heavy when he’s brushing on the layers of a landscape [266, с. 23] 

(живопис). 

Полісенсорна природа творів мистецтва, їх незалежність від мовних 

бар’єрів, а також універсальність екстралінгвістичного коду об’єктивують 

синкретизм усіх видів відчуття задля отримання індивідуалізованих чуттєвих 

образів, які вербалізуються притаманними мові засобами [184, с. 162; 180, c. 38; 

188]. Інтеграція видів сприйняття в англомовних художніх текстах має 

потенціал посилення емоційного впливу на реципієнта. Наприклад, для опису 

запаху парфумів автор твору паралельно вводить концепти музики й танцю: 

Sensation (назва парфумів) curled through the laboratory over the next few hours. 

We were lost in the fragrance of creation. The master and his notes. Each nuance 

intuitively placed, each aroma building upon another. Father and daughter worked 

in silent synchronicity as I sat in wonder by their side. My mind instinctively danced 



208 
 

 
 

in tune with them; notes whirled, spirals of silent music slowly together in a fragrant 

waltz [267, с. 79].  

У наступному прикладі інтегрується широка гама людських сенсорних 

модальностей – зір (колір), запах (парфуми), дотик (вітру), слух (музика у 

свідомості, яка потім раптово зникає): We were met outside by a bright Boston 

morning, with sunbeams streaming through leaves that were turning into brown. The 

golden fall highlighted the auburn of her hair. To this moment now, I have never 

seen a prettier sight. A slight breeze blew over us, and I caught her perfume – the 

light sweet fragrance of white roses and something else. Something complex. 

Indefinable. Unique. Natural. It sparked my mind and the notes appeared 

instantaneously. Tiny strands of music friskily rode her scent. But as I pressed 

against her the music inexplicably vanished, and I wondered why [267, с. 51]. 

Інтеграція видів відчуття та синкретизм видів мистецтв (музика, 

скульптура, танець) відображена у такому прикладі: A concert of senses. An 

opera of notes. Perfumed music mounts the air. My fingers touch the keys as she 

blends her vitality into her scent. Little glass bottles in a rainbow of colors stand 

together before her like sculptures of desire. But the flames in the fireplace still hold 

on to me, and I imagine someone else dancing in the intensity of its blue core. Rose, 

I’m playing for you, too. Caroline watches me watch the flames. “Richard, is 

something there?” I just draw her close, and close my eyes so I can’t see into the fire. 

We sink together before the heat, comfortable at last. Impressions of light, of sound, 

of taste, of smell blend us as one. We whisper in chorus. The moment, like the music 

and the scent, is too expressive to dissolve away and leaves behind this love affair. 

But when I open my eyes and look into the pillared fireplace, I know that I’m still 

gnawed by yesterday’s remains. Rosaline. And you. And I. Three sculptures. In 

illegal love [267, с. 276]. Для наочності схематично зобразимо структуру 

актуалізації сенсорних аналізаторів у цьому прикладі за візуальним, слуховим, 

смаковим, нюховим, тактильним та синкретичним векторами (рис. 3.5): 
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Рис. 3.5. Структура актуалізації сенсорних аналізаторів у мистецькій 

комунікативній ситуації 

Перше речення “A concert of senses” є смисловим ядром, експозицією й 

інтенціональною основою аналізованої комунікативної ситуації, у якій 

зливаються усі види відчуттів, виражаючись у діях героїв та навколишньому 

середовищі. Лексема concert підсилює аналогію комунікативної ситуації з 

твором мистецтва, у якому є експозиція, розвиток, кульмінація й розв’язка. 

Речення “Impressions of light, of sound, of taste, of smell blend us as one” є 

кульмінацією опису комунікативної ситуації, яка досягається за рахунок 

ритмізації й повторів сполучника of. У кінці аналізованого прикладу 

відбувається розв’язка, яка характеризується спаданням динаміки й досягається 

A concert of 
senses: 

Impressions of 
light, of sound, of 

taste, of smell 
blend us as one 

Візуальний: impressions 
of light 

•rainbow of colors 

•sculptures of desire 

•Caroline watches me 
watch the flames 

•close my eyes  

•three sculptures 

Слуховий: 
impressions of sound 

•opera of notes 

•I’m playing 

• whisper in chorus 

Смаковий: 
impressions of taste 

Нюховий: 
impressions of smell 

•scent 

Тактильний: 
impressions blend us 

as one 

•fingers touch the keys 

•draw her close 

Синкретичний 

•perfumed music  

•she blends her vitality 
into her scent 

•flames in the fireplace  

•dancing in the intensity of 
its blue core 
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завдяки вживанню коротких однотипних речень: Rosaline. And you. And I. Three 

sculptures. In illegal love. 

Отже, сенсорний код має потенціал транслюватися через відповідні 

канали передавання інформації в мистецькій комунікативній ситуації й за 

рахунок когнітивних процесів вербалізуватися та інтерпретуватися, несучи 

певну трансформовану інформацію.  

 

3.4. Реалізація фонових знань у процесі декодування творів 

мистецтва в англомовних художніх текстах 

 

Невід’ємним компонентом комунікації є процес розуміння, суть якого 

полягає у взаємодії відправника й реципієнта та здатності переходити від 

тексту до затекстового континууму або реальності, яка детермінує смислову 

визначеність тексту [67, с. 181]. Запорукою досягнення зазначених цілей є 

реалізація фонових знань, які є спільним для учасників комунікативного акту 

знанням і основою мовного спілкування. Щодо актуалізації фонових знань у 

процесі декодування мистецьких реалій в англомовних художніх текстах, то на 

думку спадають слова Бертольта Брехта про те, що мистецтво потребує знань. 

Без наявності відповідних фонових знань процес декодування ідеї твору 

мистецтва ускладнюється або й зовсім унеможливлюється. В англомовних 

художніх текстах трапляються випадки, коли за допомогою лише номінації 

твору мистецтва автори передають у повному обсязі всі барви контексту 

комунікативної ситуації. І лише за умови глибокої обізнаності з певною 

мистецькою реалією читач може декодувати всі референтні імплікатури автора. 

У ході дослідження було виявлено такі аспекти аналізу реалізації фонових 

знань у процесі декодування творів мистецтва в англомовних художніх текстах: 

1) за конкретним твором мистецтва; 2) за загальною стилістикою творчості 

митця; 3) за характеристикою митця (зовнішність, біографічні дані). За рахунок 

об’єктивації фонових знань досягається актуалізація таких складових 
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комунікативної ситуації, як зовнішність, особистісні риси характеру і 

внутрішній стан героїв, опис навколишнього середовища та подій, а також 

порівняння з іншим твором мистецтва. Будучи невід’ємним компонентом 

об’єктивної реальності, фонові знання про твори мистецтва мають потенціал 

виступати в ролі об’єкту комунікації, поступово експлікуючись у процесі 

спілкування. 

Референція до конкретного твору мистецтва передбачає номінацію 

його назви, яка іноді доповнюється ім’ям автора та стислою характеристикою 

твору. Вживається для актуалізації широкого спектра складових 

комунікативної ситуації й передбачає наявність фонових знань у читача щодо 

цього твору мистецтва. 

Рис. 3.6. The Kiss by Gustav Klimt 

Прикладом референції до 

конкретного твору є порівняння 

обіймів героїв роману Емі 

Толкінгтон «Liv, forever» з 

картиною Густава Клімта 

«Поцілунок» (рис. 3.6): Like 

Klimt’s famous lovers in The Kiss, 

we formed a single unit, as if we 

were wrapped in that same 

glistening golden robe, protected 

[280, с. 17]. Окрім назви та 

авторства в цьому прикладі 

дається стислий опис картини    

за рахунок вживання 

словосполучень     famous   lovers 

та wrapped in that same glistening golden robe. Референції до картини передує 

опис дій героїв роману, які дублюють зображення на картині: He pulled me a 

little closer, gently turning my head to rest on his shoulder, and we just moved 

together [280, с. 17]. 
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Рис. 3.7. Nude Descending a Staircase by 

Marcel Duchamp 

У наступному прикладі 

референція до картини дозволяє 

авторові передати сприйняття 

героїнею навколишнього 

середовища: Time started to blur 

again. Students came and went in 

bursts of motion like Duchamp’s Nude 

Descending Stairs [280, с. 49]. 

Марсель Дюшан у картині 

«Оголена, яка спускається сходами» 

(рис. 3.7) за рахунок хаотичного 

перетину ліній і площин передає 

ефект руху, фіксуючи певний 

кінетичний стан, взятий із кадрів 

фільму.     Водночас      моментальне 

сприйняття цих кадрів дає відчуття присутності в цій картині багатьох 

персонажів [243]. Саме до цього відчуття й апелює автор роману, описуючи 

споглядання героїнею руху оточуючих. 

 

Рис. 3.8. Heart by Keith Haring 

Прикладом референції до 

картини для актуалізації емоцій є 

таке речення: Just seeing the name 

made my chest thump. Seriously, like 

out of a Keith Haring painting—a giant 

heart, neon and throbbing [280, с. 26]. 

Внутрішній стан героїні 

візуалізується в уяві читачів, 

знайомих із творчістю Кіта Харінга, 

а  саме,  із  його   роботою,   на   якій   

зображене серце (рис. 3.8). Радіальні штрихи різної довжини навколо серця 



213 
 

 
 

створюють відчуття динаміки й биття серця, що й зумовлює вибір автора 

цієї картини для вираження відчуттів героїні. 

 

Рис. 3.9. The Scream by Edvard Munch 

Одразу в двох романах 

зустрічаємо референцію до картини 

Едварда Мунка «Крик» (рис. 3.9). У 

першому випадку – для вираження 

внутрішнього стану героїні: My 

subconscious has finally decided to 

make an appearance, and she’s 

wearing her Edvard Munch Scream 

face [272, с. 106]. У другому – для 

опису зовнішності привидів: But I 

couldn’t stop thinking about Gabe’s 

description of Lydia. What did a ghost 

look like? I didn’t know. Did it look  

like a Francis Bacon painting, distorted and ethereal? Or tortured, like Munch’s 

The Scream? Was a ghost more like the chubby cherubs of Titian or the horrific 

devils of Hieronymus Bosch? [280, с. 26]; But then images started to emerge 

from the darkness around us. At first they were pleasant: a Titian cherub, a 

Chagall angel. But then one of Bosch’s devils appeared. And Munch’s 

screaming terror. Francis Bacon’s agonizing Pope. And one of Basquiat’s 

jagged skulls [280, с. 27]. У другому прикладі номінація картини 

відбувається за рахунок девіації назви The Scream у screaming terror для 

підсилення емотивного забарвлення від її впливу. У прикладах на 

позначення зовнішності привидів картина Едварда Мунка згадується в 

переліку інших відомих картин із зображенням привидів, таких 

художників, як Тіціан, Марк Шагал, Ієронім Босх, Френсіс Бекон та Жан-

Мішель Баскія. При цьому спостерігається градація від приємних на вигляд 

привидів до страшних, потворних (рис. 3.10; 3.11). 
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Рис. 3.10. Blue Angel by Mark 

Chagall 

 

Рис. 3.11. Scull  

by Jean-Michel Basquiat 
  

Трапляються випадки, коли референція відбувається одночасно до 

більше, ніж одного твору мистецтва, й передбачає залучення ментальних 

процесів із метою інтерпретації й комбінації отриманого коду. Наприклад, 

номінація двох картин вживається для опису зовнішності жінки, зображеної на 

портреті: Her beauty was somewhere between Dora Maar and Mona Lisa—exotic 

and mysterious but elusive [280, с. 17].  

  

Рис. 3.12. Dora Maar 

by Pablo Picasso 

Рис. 3.13. Mona Lisa 

by Leonardo da Vinci 

Номінація картин реалізується за рахунок вживання назв картин, 

зізвучних із іменами жінок, зображених на них. Авторство картин не 

https://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
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вказується, що вимагає від читача більш глибокої обізнаності в живописі. При 

цьому стиль написання двох картин є досить різним, а синтез зовнішності 

жінок, зображених на них, дає можливість уявити зовнішність жінки, 

зображеної на картині в романі. Візуальний код, викликаний в уяві на основі 

фонових знань читача завдяки номінації картин, підкріплюється 

дескрипторами, вираженими прикметниками, які характеризують жінок, 

зображених на картині: exotic and mysterious (Dora Maar (рис. 3.12)); elusive 

(Mona Lisa (рис. 3.13)). Ці дескриптори водночас транслюються й на опис жінки 

з картини в романі.  

У наступному прикладі, щоб передати відчуття щодо своєї зовнішності та 

коханого, героїня порівнює їх із відомими скульптурами: And we walked along a 

sun-dappled path, comfortable like two people who’d known each other forever. If 

you’d shown me this image a few weeks ago, I wouldn’t have believed you. I’d never 

felt particularly comfortable with guys, especially not these kinds of guys. And these 

kinds of guys had never been particularly interested in me. It was like 

Michelangelo’s sculpture of the perfect male specimen David holding hands with a 

lanky, odd Giacometti figure. Not that I’m putting myself down —I like Giacometti, I 

really do—but I’m no Venus de Milo [280, c. 31]. 

 

Рис. 3.14. 

Giacometti figure 

 

Рис. 3.15. David by 

Michelangelo 

 

Рис. 3.16. Venus de Milo 
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Для декодування повідомлення читачеві необхідна обізнаність із 

творчістю скульпторів Альберто Джакометті (рис. 3.14) та Мікеланджело 

Буонарроті (рис. 3.15). При цьому героїня дає епітети їх скульптурам-

прототипам, які автоматично транслюються на героїв. Відповідно, до себе вона 

застосовує дескриптори lanky, odd, а до коханого – perfect male specimen. 

Актуалізуючи питання підходів до сприйняття краси, героїня підтверджує, що 

всі три скульптури є красивими, проте з точки зору естетичної сполучуваності 

Давиду Мікеланджело більше підходить Венера Мілоська (рис. 3.16). 

У наступному прикладі психологічний стан героїні передається за 

рахунок референції за двома напрямами: за загальною стилістикою творчості 

митця та за конкретною картиною: “Impressive,” I said, downplaying the fact I 

was dying inside. Brain exploding like a Pollock. Heart melting like one of Dalí’s 

clocks. 

  

Рис. 3.17. Convergence 

by Jackson Pollock 

Рис. 3.18. The Persistence of Memory 

by Salvador Dalí 

Для експлікації стану думок героїні автор вживає референцію до картин 

Джексона Поллока (рис. 3.17), творчість якого в критичних джерелах часто 

асоціюється з рухом, динамікою, вибухом (Brain exploding like a Pollock). 

Душевні відчуття героїні передаються за рахунок референції до конкретного 

твору мистецтва, яка відбувається не за назвою, а за прізвищем художника та 

предметом, зображеним на ньому (рис. 3.18) (Dalí’s clocks). 

Існують випадки, коли референція відбувається не до всієї картини, а 

лише до її частини, наприклад, Down below was a place that looked like Wickham 

Hall—the same Mount Vernons and Gothic arches and Victorian woodwork—but 
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also like the third panel of Bosch’s Garden of Earthly Delights. In other words: 

hell. Dark and soiled with violence and swarming with unrecognizable, half-eaten 

creatures. The buildings were in shambles, windows blasted out, roofs removed. 

Shanties pitched along the muddy Dorm Row. And it was dark, a winter’s evening with 

storm clouds glowering above. There seemed to be no electricity, only small fires dotted 

the horizon. Crowds swirled, unruly and savage, mingling with insects and animals. 

Filthy. Clothes tattered. Chaotic. I heard screams of pain. Agony [280, c. 108]. 

 

Рис. 3.19. Garden of Earthly Delights by Jheronimus Bosch 

Для опису подвір’я автор застосовує референцію до третьої частини 

триптиху Босха «Сад земних насолод» (рис. 3.19), на якій зображено 

найстрашніші та тривожні образи всіх творів Босха: складні знаряддя для 

тортур та чудовиська, породжені його фантазією. Порівняння вводиться перед 

детальним описом подвір’я для підвищення рівня його сприйняття за рахунок 

візуалізації в уяві читача. 

Референція до музичних творів зустрічається значно рідше й 

застосовується здебільшого для вираження загальної атмосфери ситуації й 

емотивних характеристик, наприклад, The moment is so dramatic I practically 

expect to hear a Hollywood movie sound track suddenly fill my room [279, c. 67]. 
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Референція за загальною стилістикою творчості митця застосовується 

для вираження загальної атмосфери комунікативної ситуації й актуалізується за 

допомогою генералізованої номінації жанрової належності твору мистецтва 

(music, painting) та конкретного автора.  

Розглянемо приклад із комунікативною ситуацією, у якій зображено 

урочисту подію, яка передбачала виконання присутніми вальсу: … this whole 

scene felt like something from a fussy John Singer Sargent painting from the 

nineteenth century [280, c. 14]. Для подальшого аналізу комунікативної ситуації 

беремо з енциклопедичних джерел дані про творчість згаданого в прикладі 

художника, а також дві його відомі картини: John Singer Sargent (1856–1925) 

was an American artist, considered the "leading portrait painter of his 

generation" for his evocations of Edwardian era luxury. During his career, he 

created roughly 900 oil paintings and more than 2,000 watercolors, as wel l as 

countless sketches and charcoal drawings. He painted portraits for the richest 

and most influential people of his day, including Theodore Roosevelt, and many 

others [233]. 

 

Рис. 3.20. Morning Walk by John 

Singer Sargent 

 

Рис. 3.21. Mrs. Cecil Wade by John 

Singer Sargent 
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Героїня не випадково обирає для вираження своїх відчуттів саме твори 

Джона Сінгера Сарджента (рис.3.20; 3.21). По-перше, він є представником ХІХ 

століття, характерною ознакою якого є бали, на яких танцювали зокрема вальс. 

По-друге, цей художник відомий тим, що писав портрети дуже заможних, 

знатних людей, а в зазначеній комунікативній ситуації фігурують здебільшого 

саме особи із заможних родин. 

У наступному прикладі декодування авторського задуму вимагає від 

читача не лише візуальної пам’яті картин китайського художника Юэ 

Миньцзюнь (рис. 3.22; 3.23), а й розуміння філософії його творчості: We came 

around a bend to blinding bright lights and thundering noise. Oxford shirts. Blazers. 

Laughing faces. Perfect teeth. Lots of them. Kind of like those paintings by Yue 

Minjun — everyone laughing hugely and wearing the same clothes — except all 

these people weren’t Chinese [280, c. 10]. 

 

Рис. 3.22. Between Men and Animal by 

Yue Minjun 

 

Рис. 3.23. The Lunch on the Greens 

by Yue Minjun 

 

Попри те, що на картинах зображені усміхнені люди, слова художника в 

одному з інтерв’ю про те, що він хоче сховати свої погані думки й відчуття за 

посмішкою, наштовхують на сумніви щодо щирості цих посмішок. А той факт, 

що критики відносять творчість художника до напряму «цинічний реалізм» 

[261], і зовсім змінює емотивне забарвлення вищезгаданої комунікативної 

ситуації. 

Прикладом референції до зображального мистецтва для передавання 

візуальної характеристики оточення є порівняння природи з картинами Марка 

https://en.wikipedia.org/wiki/Yue_Minjun
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Ротко: The sky and trees became blurry fields of color—blue, white, and green—

stacked like a Rothko painting. Except Rothko almost never used green [280, c. 7]. 

   

Рис. 3.24. Orange, Red, 

Yellow by Mark Rothko 

Рис. 3.25. White, Red on 

Yellow by Mark Rothko 

Рис. 3.26. №10 

by Mark Rothko 

Геометрія пейзажу виражається за допомогою порівняння з картинами Марка 

Ротко, представника абстрактного експресіонізму, одного з творців живопису 

кольорового поля (рис. 3.24; 3.25; 3.26) [241]. При цьому героїня виявляє глибоку 

обізнаність у творчості художника, зазначаючи відмінність у побаченому нею 

пейзажі від більшості його картин, яка полягала в тому, що Марк Ротко майже 

ніколи не використовував зеленого кольору для створення своїх картин. 

 

Рис. 3.27. L’accord bleu 

by Yves Klein 

Фонові знання з особливостей творчості 

художника реалізуються для опису зовнішності 

героя в такому прикладі: I turned my head and 

looked into his eyes. They were an almost unreal, 

saturated blue as if painted by Yves Klein himself 

[280, c. 27]. 

Ів Кляйн – французький художник-новатор, 

абстракціоніст, засновник монохромного 

(одноколірного) живопису і власник 

запатентованого «міжнародного синього кольору 
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Кляйна» (рис. 3.27) [262]. Саме за рахунок такої референції автор підсилює 

ефект унікальності кольору очей героя. 

У музиці референція за загальною стилістикою творчості митця може 

актуалізувати особистісні риси характеру героїв, які віддають перевагу певній 

музиці. Розглянемо приклад, у якому різні музичні вподобання сестер-

близнючок підкреслюють їх відмінність однієї від одної й дають можливість 

герою відчути духовну близькість з однією з них: “Mozart at Harvard?” Carol 

gave me a leer and her lips twitched. “You know, I prefer Beethoven.” She left her 

mouth slightly open. From the corner of my eye I saw Greg grin. A firecracker? Yes, 

this girl was one for sure. She was made for Beethoven. Before I could say anything, 

Rosaline said, “But I love Mozart.” She had a wistful smile playing on her lips. Yes, 

Amadeus had got some familiar tune playing in her mind. I wanted to hug her. Like a 

Rose, isn’t she Amadeus? [267, c. 27]. 

Початок знайомства з героїнями з їх музичних вподобань дає можливість 

як герою, так і читачам скласти перше враження про них, яке в подальшому 

підтвердиться авторськими описами їх рис характеру. При цьому досягнення 

авторської інтенції можливе лише за умови обізнаності читача з творчістю двох 

згаданих у прикладі композиторів, з особливими рисами їх творчості. В 

енциклопедичних джерелах знаходимо характеристику їх творчості. У центрі 

Бетховенського мистецтва – героїчна боротьба, музика наповнена сильною 

динамікою, силою та цілеспрямованістю, у яких віддзеркалюється діалектика 

життєвих процесів [239]. Визначальною рисою творчості Моцарта є глибока 

емоційність, поетичність і тонка вишуканість [256]. У ході знайомства з 

сестрами поступово проявляються риси, що були імпліцитно заявлені на 

початку роману через музичні вподобання. Так, Керол виявилася сильною, 

вольовою, рішучою, а Розалін проявила себе лагідною, грайливою, 

тендітною. 

Необхідно зосередити увагу на тому, що повідомлення про музичні 

вподобання героїнь супроводжується описом їх невербальних дій (Carol: gave 

me a leer and her lips twitched; left her mouth slightly open; Rosaline: had a wistful 
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smile playing on her lips), з яких герой робить висновок про влучність вибору 

сестер (Carol: She was made for Beethoven; Rosaline: Yes, Amadeus had got some 

familiar tune playing in her mind; Like a Rose, isn’t she Amadeus? Ґрунтуючись на 

спільній любові до музики Моцарта, герой виявляє прихильність до Розалін, 

яка виражається його бажанням її обійняти: I wanted to hug her. 

У наступному прикладі референція до творчості відомого композитора 

забезпечує опис музичного твору з комунікативної ситуації, описаної в романі: 

It is a hauntingly beautiful piece, sadder even than the Chopin, and I lose myself to 

the beauty of the lament [274, с. 345]. 

Номінація прізвищ композиторів із референцією на манеру звучання їх 

творів має потенціал задавати загальну атмосферу комунікативної ситуації. 

Наприклад, He tried Vivaldi and she was quickly along side him, her bow finding the 

jazz in his fingers. He played Gershwin and she slide into new chords with a 

dexterity that amazed him. Scott Joplin was no problem and she moved easily into his 

syncopated changes of tempo [278]. Щоб у повній мірі сприйняти, відчути 

ситуацію, описану автором, читач має бути знайомим із особливостями 

творчості згаданих композиторів. 

Референція до фонових знань за характеристикою митця здійснюється 

на основі його зовнішності, рис характеру або біографічних даних. 

Для референції на основі зовнішності митця зазвичай беруться відомі, 

з яскравою зовнішністю особистості. Наприклад, опис дивакуватого хлопця 

доповнюється порівнянням з Ван Гогом: The guy at my table also stood, and I 

could see he was dressed even more shabbily than I was—beat-up cargo pants 

and a dark hoodie over an old, indecipherable band T-shirt. He was skittish and 

intense, but his brown eyes were gentle. Still, I wanted to keep at least three feet 

away. He was almost exactly how I’d always pictured Vincent  Van Gogh—in 

other words, pretty crazy [280, с. 13–14]. Порівнянню з відомим художником 

передує опис зовнішності хлопця, який дещо збігається із зовнішністю Ван 

Гога. 
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У наступному прикладі для опису малюнку проводиться паралель між 

рівнем майстерності, геніальності двох митців, де талант Ван Гога ставиться 

набагато вище творчості Ріхани: He took my right arm in his hands, pulled out the 

green marker (he’d remembered it!), and carefully started to draw along the inside of 

my forearm. I didn’t look until he was finished. Two stars. But stars like you’ve never 

seen before—expressive, singular—more like Van Gogh’s than Rihanna’s [280, 

с. 43]. 

Розглянемо приклад, у якому, ґрунтуючись на сфері діяльності двох 

закоханих героїв (живопис), автор вустами героїні вдається до паралелі між їх 

парою героїв роману та біографічними відомостями відомих пар митців: He sat 

near me, working on his own piece. We were silent. Just being together and creating. 

We were Alfred Stieglitz and Georgia O’Keeffe. Jackson Pollock and Lee Krasner. 

Diego Rivera and Frida Kahlo without all the philandering and substance abuse 

[280, с. 35].  

Для експлікації авторського задуму беремо відомості про історії кохання 

цих пар з енциклопедичних джерел. 

Рис. 3.28. Alfred Stieglitz 

and Georgia O’Keeffe 

The story of the love between photographer Alfred 

Stieglitz and painter Georgia O’Keeffe fascinates, 

not only because it tracks a significant time in the 

development of modern art, but also because it is 

laced with the humanity and fragility that makes for 

a passion far more interesting than fiction. They 

were artists together. They shared a devotion as 

well as an honesty that reflected a relationship 

unique for its time. They cycled from intense heat 

for each other to a shaky acknowledgment that 

much of what they desired out of life could not be  
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completely fulfilled by the other, and then back to gratitude for having found 

someone with whom they could celebrate the human limits of their love [192]. 

 

Рис. 3.29. Jackson Pollock 

and Lee Krasner 

Lee Krasner and Jackson Pollock established a 

relationship with one another in 1942 after they 

both exhibited at the McMillen Gallery. By 

1945, they moved to The Springs on the 

outskirts of East Hampton. In the summer of 

that year, they got married in a church with two 

witnesses present. While the two lived in the 

farmhouse in The Springs, they both continued 

creating art.  When they were not working,  the 

two spent their time cooking, baking, gardening, keeping the house organized, 

and entertaining friends [182, c. 32]. 
 

Рис. 3.30. Diego Rivera 

and Frida Kahlo  

The marriage of Diego Rivera and Frida 

Kahlo is one of the most famous alliances 

between artists. It is a well-known fact 

that they had a passionate and stormy 

relationship, filled with great love and 

also betrayals. They both had incredible 

talents and vision, but Diego’s work 

would be more public and monumental, 

whereas Frida’s was more personal and intimate in scale [177]. 
 

Якщо у перших двох пар стосунки були зразковими, то у третьої – 

вирували пристрасті. Героїня, виявляючи глибоку обізнаність в біографіях 

митців, одразу ж зазначає, що схожість її стосунків зі стосунками Дієго Рівери і 

Фріди Кало існує, за винятком образ: without all the philandering and substance 

abuse. 

Трапляються випадки, коли фонові знання зі сфери мистецтва стають 

об’єктом спілкування між комунікантами й експлікуються у площині 

http://www.designsponge.com/2012/09/wild-love-alfred-stieglitz-georgia-okeeffe.html
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художнього тексту. Часто процес спілкування у такому випадку вибудовується 

за схемою питання – відповідь. Після відповіді в роздумах або репліках 

реципієнта дається її оцінка, виражена схваленням або здивуванням. 

“I just can’t believe you’re as big of an art dork as me. Not possible.” “Try 

me.” “Okay. What’s Guernica?” He sniffed. “Please, that’s insulting.” “Okay, 

what’s Saturn Devouring His Son?” “Goya. It’s intense. A father eating his own 

son. Goya painted it on the wall of his own house right before he died.” I giggled 

again. I couldn’t believe he knew all that. “It always reminded me of my dad,” he 

added, his tone a little serious. “But, come on, give me something hard,” he 

challenged before I could ask more about his dad. “What was Marcel Duchamp’s 

alter ego?” “Rrose Sélavy. With two Rs.” “And why?” “Phonetically, it says, ‘Eros, 

c’est la vie.’ Or ‘Love, that’s life.’ ” [280, c. 32]. 

У наступному прикладі відповіді даються за допомогою гри на гітарі, 

тому автор дає лише перелік запитань, зазначаючи, що на кожне з них були 

отримані правильні відповіді: Sabin is sitting on top of the half-cleared dinner 

table where we spent most of our afternoon eating and drinking, and he’s got his 

guitar. For the past few hours, we’ve been yelling out song requests and trying to 

find something that he doesn’t know. And every ten minutes or so, Chris hollers a 

succession of song titles, “Freebird! Cat’s in the Cradle! Yesterday! Wild World!” 

and doesn’t stop until I swat his leg enough to shut him up [279, c. 69].  

Фонові знання з концептосфери мистецтва мають потенціал розкриватися 

в процесі спілкування, актуалізуючи характеристику творів мистецтва, 

творчості митця загалом або відомостей з їх життя, наприклад, I turned to 

Caroline. I had to clarify something. “Do you know why Mozart was so damn 

good?” Caroline pouted her red lips. I felt like crushing that mouth with mine. “You 

see, Mozart’s love for music was fired by his lusty disposition, and he seduced 

everyone in sight— woman or man! Who'd have thought that guy with the powdered 

wig and dandy costume got so much ass.” [267, c. 27] (музика); He led me into a 

small room I hadn’t been in before. It was painted a dark velvety brown. And the 

walls were empty except for one small artwork. I recognized it immediately and 
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rushed over. “It’s a William Blake,” I breathed. Malcolm nodded. “Supposedly 

Minerva’s parents knew him.” “But he wasn’t famous while he was alive.” I knew 

Blake’s story well; I’d read two different biographies. “He didn’t mingle at all with 

the upper class. People thought he was completely insane.” [280, c. 35] (живопис). 

Отже, реалізація фонових знань у процесі декодування творів мистецтва в 

англомовних художніх текстах забезпечує поліфункціональність феномену 

мистецтва, за рахунок чого досягаються авторські інтенції щодо збагачення 

змісту та форми художнього тексту.  

 

Висновки до розділу 3 

 

Дослідження комунікативно-дискурсивних особливостей опису творів 

мистецтва в англомовних художніх текстах передбачає аналіз таких аспектів, як 

твір мистецтва у ролі повідомлення в процесі спілкування, місце митця та 

реципієнта в мистецькій комунікативній ситуації й інтеракція між ними, 

часопросторові характеристики мистецького дискурсу, канали передавання 

повідомлення залежно від виду мистецтва, а також реалізація фонових знань у 

процесі декодування творів мистецтва в англомовних художніх текстах. 

Твір мистецтва, втілюючи думки й переживання митця у формі 

художнього образу, виконує функції повідомлення в мистецькій 

комунікативній ситуації. Аналіз твору мистецтва як повідомлення в 

комунікативній ситуації передбачає визначення ролі, функцій, форм та етапів їх 

інтродукції в площину художнього тексту. 

За роллю в процесі спілкування твори мистецтва актуалізуються як 

елемент контексту, об’єкт або суб’єкт комунікативної ситуації. Твір мистецтва 

в ролі елемента контексту комунікативної ситуації є фоном для розгортання 

подій, який реалізується на подієвому та ментальному рівнях. Як об’єкт 

комунікативної ситуації він функціонує в ситуаціях перцепції/презентації твору 

мистецтва або розмови/роздумів про нього. Дія твору мистецтва в ролі суб’єкта 
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комунікативної ситуації передбачає його реалізацію як активного учасника 

комунікації й передбачає фізичний або психологічний вплив на реципієнта.  

На основі типології загальних функцій мистецтва, які доповнюються 

контекстуальними варіаціями за рахунок зосередження уваги на 

комунікативній природі мистецтва актуалізуються такі функції феномену 

мистецтва в англомовних художніх текстах: комунікативна, когнітивна, 

інформативна, репрезентативна, ідеологічна, виховна, регулятивна, креативна, 

емотивна, сугестивна, фатична, відволікальна, блокувальна. 

Форми інтродукції творів мистецтва в художній текст визначаються на 

основі типології екфрасису за обсягом (повна, згорнута, нульова), 

носієм/матеріалом (зображальне, аудіальне, синтетичне мистецтво), 

референтом (міметична, неміметична), нараторською належністю (монологічна, 

діалогічна), способом подачі (цілісна, дискретна) та часом появи в тексті 

(первинна, вторинна), широтою трансльованої інформації (проста, зведена, 

технічна) і доповнюються параметрами ідентифікованості (ідентифікована, 

неідентифікована, частково ідентифікована) та емотивного забарвлення 

(позитивна, негативна, нейтральна). 

Етапи інтродукції творів мистецтва в художній текст визначаються 

формою їх актуалізації. При згорнутій і нульовій формі актуалізації 

застосовується номінація та коротка дескрипція. У разі повної форми 

інтродукції твору мистецтва в художній текст залучається повний спектр 

механізмів інтродукції творів мистецтва в комунікативній ситуації. Мистецька 

комунікативна ситуація складається з таких етапів: передінтродуктивний 

(передує введенню твору мистецтва, визначає часопросторові параметри 

комунікативної ситуації та учасників спілкування), інтродуктивний етап 

(позначений введенням твору мистецтва в спілкування, передбачає опис таких 

складових, як форма, значення, характеристика твору мистецтва, формування 

емоцій і враження від твору мистецтва), постінтродуктивний етап (настає після 

закінчення інтродукції твору мистецтва, об’єктивує враження від твору 

мистецтва, яке реалізується на рівні вербалізованої та невербалізованої реакції). 
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Наявність учасників комунікативної ситуації, адресанта й адресата, є 

важливою передумовою реалізації спілкування. Статусно-рольові 

характеристики учасників спілкування містять аналіз кількісних та якісних 

параметрів актуалізації адресанта та адресата в мистецькій комунікативній 

ситуації.  

Типологія адресанта (митця/репрезентатора) за кількісними параметрами 

передбачає поділ на індивідуальні (представлені однією особою) та групові 

(група митців, діяльність яких спрямована на створення або репрезентацію 

мистецького твору) адресанти. За якісними показниками існують відкриті 

(орієнтуються на реципієнта) й закриті (концентруються на внутрішніх 

переживаннях і емоціях митця) адресанти. Передумовою появи твору 

мистецтва є відповідний емоційно-психологічний стан митця, який 

зумовлюється внутрішніми (думки, емоції й потреби митця, детерміновані 

внутрішнім станом або навіяні навколишнім середовищем) та зовнішніми 

(вплив оточуючих на митця, який проявляється в проханні, стимулюванні, 

настановах) чинниками.  

Типологія адресата (реципієнта) з точки зору кількості актуалізує 

індивідуальні (сприйняття твору мистецтва наодинці) та групові (група 

реципієнтів, діяльність яких спрямована на спільне сприйняття мистецького 

твору) види перцепції твору мистецтва. Якісні характеристики передбачають 

залучення відкритих (тих, для яких адресований твір мистецтва) та закритих 

(реципієнти, які перебувають поза увагою репрезентатора) типів реципієнтів.  

Комунікація за допомогою творів мистецтва не є односпрямованою, адже 

будь-яка перцепція передбачає подальшу реакцію. Отримавши повідомлення за 

допомогою твору мистецтва, реципієнт у відповідь відправляє вербальну або 

невербальну реакцію на нього. 

Враховуючи потужний потенціал емотивного впливу мистецтва, у фокусі 

дослідження опиняється психологічно-емоційний стан комунікантів, а також 

основні аспекти їх інтеракції за рахунок таких механізмів пізнання, як 

ідентифікація (спосіб пізнання співрозмовника, при якому реципієнт переймає 
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на себе норми, цінності, поведінку, смаки й звички відправника), емпатія 

(емоційне відчуття або співчуття, спрямоване на співрозмовника, яке 

реалізується через досягнення розуміння його внутрішнього стану) й атракція 

(формування до співрозмовника стійкого позитивного відчуття, у результаті 

чого з’являється симпатія, прихильність). У процесі спілкування досить часто 

актуалізуються такі поняття, як соціальна рефлексія (механізм самопізнання в 

процесі спілкування, що передбачає здатність комуніканта уявити, як він 

сприймається партнером) та каузальна атрибуція (механізм інтерпретації 

мотивів і причин вчинків іншої людини). 

Умови спілкування в мистецькому дискурсі визначаються 

часопросторовими параметрами комунікативної ситуації та каналами 

передавання інформації за допомогою творів мистецтва. Поняття часу та 

простору як форми буття матерії є невід’ємними координатами будь-яких подій 

та явищ.  

Складовими аналізу часових параметрів актуалізації феномену 

мистецтва в англомовних художніх текстах є їх структура (лінійний та 

циклічний час), хронологізація (календарний, подієвий та перцептивний час), 

референція (описи подій минулого, теперішнього і майбутнього), девіації 

(ретроспекція та проспекція), роль (об’єкт опису, фон для подій). 

Просторові параметри актуалізації мистецтва в англомовних художніх 

текстах реалізуються за такими складовими, як тип (географічний, фізичний, 

психологічний, природний, антропогенний простір), структура 

(пустий/наповнений, відкритий/закритий простір), референція (індивідуальний, 

міжособистісний, публічний простір), масштаб (топоси, локуси), роль (об’єкт 

опису, фон для подій). У результаті аналізу ілюстративного матеріалу виявлено 

такі специфічні критерії опису простору в мистецькій комунікативній ситуації: 

дистанція (далеко/близько), освітлення (світло/темно), інтенсивність 

(тихо/гучно, яскраво/тьмяно). 

Дослідження каналів передавання інформації має на меті визначити 

закономірності опису творів мистецтва з огляду на їх знакову природу й 
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відповідність зв’язку із засобами їх відтворення в художньому тексті. Сенсорна 

вербалізація феномену мистецтва часто не відповідає прямому сенсорному 

аналізатору, який детермінує сприйняття певного виду мистецтва, актуалізуючи 

описи творів мистецтва на основі гомогенної (передбачає відповідність між 

видом мистецтва й видом відчуття, вживаним для його опису) та гетерогенної 

(досягається за рахунок комбінації різних за природою аналізаторів) сенсорної 

медіальності. Існує моно- та полісенсоризація описів творів мистецтва. 

Моносенсоризація базується на вживанні одного з сенсорних аналізаторів, 

полісенсоризація актуалізує синтез різних видів сприйняття для досягнення 

більш повної експлікації емотивно забарвлених характеристик твору мистецтва. 

Нематеріальна природа музичного мистецтва визначає гетерогенну 

сенсоризацію його описів на рівні дескрипції та предикації, актуалізуючи 

вживання усіх гетерогенних (відмінних від аудіального) видів відчуття для 

опису музичних творів (візуальне, тактильне, смакове, нюхове). 

Під час опису творів живопису гетерогенні (відмінні від візуального) 

види відчуття застосовуються значно рідше й мають метафоричний характер. 

Реалізація фонових знань у процесі декодування творів мистецтва в 

англомовних художніх текстах відбувається за конкретним твором мистецтва, 

за загальною стилістикою творчості митця або за характеристикою митця 

(зовнішність, біографічні дані). Референція до фонових знань зі сфери 

мистецтва вживається для актуалізації широкого спектра складових 

комунікативної ситуації й передбачає наявність фонових знань у читача щодо 

твору мистецтва. Референція за загальною стилістикою творчості митця 

застосовується для вираження загальної атмосфери комунікативної ситуації. 

Референція до фонових знань за характеристикою митця здійснюється на основі 

його зовнішності, рис характеру або біографічних даних. 

Основні результати, отримані в третьому розділі, висвітлено в таких 

публікаціях [19; 145; 146; 148; 150]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Загальні положення дослідження феномену мистецтва в мові полягають в 

аналізі мистецтва як елемента культури в системі гуманітарного знання, 

виявленні адгерентності функціонування мови та різних видів мистецтва, 

визначенні форм інтертекстуальної актуалізації мистецьких реалій у мові, а 

також окресленні методологічних основ дослідження актуалізації феномену 

мистецтва в англомовних художніх текстах.  

Мистецтво як складова культури відіграє важливу роль у системі 

гуманітарного знання, що є основою моральних і світоглядних орієнтирів, 

ідеалів та цілей людства. Культура як сукупність матеріальних і духовних 

цінностей містить у собі мистецтво, яке, моделюючи, ілюзорно відтворюючи 

цілісне людське буття, є творчим відображенням та відтворенням дійсності в 

художніх образах, репрезентованих за допомогою естетично-виражальних 

форм. 

Основою аналізу адгерентності функціонування мови та різних видів 

мистецтва є той факт, що мова є засобом комунікації й еталоном динамічних 

процесів розвитку людства, у яких мистецтво як вторинна моделювальна 

система конструюється за прикладом первинної природної мови. 

Функціонування мови та мистецтва позначене спорідненістю з функціями 

культури й репрезентується такими функціями: пізнавальною, інформативною, 

комунікативною, регулятивною, аксіологічною, світоглядною, виховною, 

номінативною, мислетворчою, гедоністичною, сугестивною.  

Мистецтво як засіб відтворення багатобічності реальної дійсності та 

індивідуальних особливостей сприйняття її людиною класифікують за такими 

критеріями: кількістю використаних засобів, співвідношенням твору мистецтва 

й реальності, відношенням до простору й часу, часом виникнення, рівнем 

застосування в побуті. У дисертаційному дослідженні увага фокусується на 

класифікації видів мистецтв за формою чуттєвого (сенсорного) сприйняття, яке 

відповідно до провідного аналізатора, що бере участь у творенні перцептивного 
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образу, поділяють на зорове, слухове, тактильне, смакове й нюхове 

(ольфакторне).  

Адгерентність мови та музики реалізується на основі знакової 

спорідненості, звукової й писемної представленості, а також закономірностей 

лексичної й синтаксичної організації. Різна знакова природа мови та живопису 

актуалізує адгерентність досліджуваних систем на рівні їх функціональної 

спрямованості на емотивний та естетичний вплив і правил сполучуваності. 

Актуалізація феномену мистецтва в мові реалізується на основі 

інтертекстуальності як способу інкорпорації мистецьких реалій у художній 

текст за рахунок застосування екфрасизації, термінологізації, 

детермінологізації, метафоризації, лейтмотивізації, імітації. 

Із точки зору лінгвістичної актуалізації феномену мистецтва до фокуса 

уваги потрапляють категоризація феномену мистецтва в мовній картині світу, 

семіотичні аспекти семантизації мистецьких реалій та комунікативно-

дискурсивні особливості функціонування мистецтва як універсального засобу 

спілкування. 

Мистецтво, будучи невід’ємною частиною концептуальної картини світу, 

знаходить репрезентацію в мовній картині світу й містить у собі різні види 

творчості, що мають певні значення й засоби вираження, національно-

культурну специфіку й утворюють концептосфери. Семіотичні аспекти 

семантизації мистецтва реалізуються на рівні інтерпретації сприйняття творів 

мистецтва за рахунок декодування знаків з урахуванням конвенціонального 

зв’язку музичних та живописних фігур із певними референтами на різних 

структурних рівнях музики й живопису. 

Мистецтво як позамовний засіб комунікації становить окремий вид 

дискурсу. На основі моделі комунікації Р. Якобсона були виявлені складові 

мистецького дискурсу: адресант (митець/репрезентатор), адресат (реципієнт), 

мистецький контекст, невербальне повідомлення, сенсорний контакт, немовний 

код. Художній образ втілює ідею твору, що кодується митцем знаковими 

засобами певного виду мистецтва. Твір мистецтва сприймається й 
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інтерпретується репрезентатором і передається реципієнтові, який, у свою 

чергу, сприймає немовний код і декодує його в твір мистецтва.  

Вивчення феномену мистецтва відбувається на основі комплексного 

міждисциплінарного підходу із застосуванням відповідних загальнонаукових та 

лінгвістичних методів дослідження. Комунікативно-дискурсивні аспекти опису 

мистецьких реалій досліджуються в руслі комунікативно-прагматичної та 

когнітивно-дискурсивної парадигм із залученням міждисциплінарних методів 

лінгвокультурології, психолінгвістики, соціолінгвістики та паралінгвістики. 

Актуалізація феномену мистецтва в англійській мові реалізується завдяки 

лексико-семантичним та стилістичним засобам, що екстеріоризуються через 

уживання номінацій мистецьких реалій у лексико-семантичному полі 

мистецтва та вербалізації їх дескриптивних і предикативних маркерів.  

Верифіковані в лексикографічних джерелах та художніх текстах 

номінації різних видів мистецтва становлять лексико-семантичні групи, що 

підпорядковуються архісемі «art» і представлені такими лексемами, як music, 

painting, sculpture, architecture, theatre та ін. Кожна з цих лексико-семантичних 

груп має свої відмінні риси й складається із відповідних мікросистем, що 

вказують на жанр, спосіб і техніку репрезентації твору мистецтва. В 

англомовних художніх текстах феномен мистецтва актуалізується за рахунок 

вживання прямих (зафіксованих у лексикографічних джерелах) та непрямих 

номінацій. Непрямі номінації об’єктивують вербалізацію мистецьких реалій на 

рівні референції за назвою, жанром, автором/репрезентатором, засобами та 

способами репрезентації. 

Дескрипція творів мистецтва реалізується за допомогою лексичних 

конструкцій, в основу яких покладені прямі й непрямі номінації феномену 

мистецтва у комбінації з дескрипторами, вираженими прикметниками, 

іменниками, займенниками, числівниками. За рахунок вживання дескриптивних 

одиниць досягається передавання емотивного забарвлення комунікативної 

ситуації та якісних характеристик описуваного твору мистецтва. 
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Предикація мистецьких реалій як структурно-смислова єдність двох 

ключових компонентів висловлювання, суб’єкта й предиката, на семантичній 

основі диференціюється за актантами та якісними характеристиками. За 

актантами предикація в мистецькому дискурсі реалізується за такими 

векторами: дія репрезентатора/реципієнта на мистецьку реалію (креативно-

репрезентативна, сенсорна, перцептивно-емотивна, ментальна, позесивна, 

фізична); дія мистецької реалії на репрезентатора/реципієнта (екзистенціальна, 

репрезентативна, інфлюентна). Критерії аналізу якісних характеристик 

предикації для опису творів мистецтва визначаються видом мистецтва й 

актуалізуються на рівні опису динамічності, мінливості, дистанції тощо.  

Стилістично марковані номінації мистецьких реалій в англомовних 

художніх текстах реалізуються в ролі об’єкта й суб’єкта. Феномен мистецтва як 

об’єкт актуалізації стилістично маркованих номінацій вербалізується за 

допомогою стилістичних засобів на різних рівнях мовної організації, а саме, на 

фонетичному (ономатопея, внутрішня ритмізація), лексико-семантичному 

(метафора, персоніфікація, порівняння, синекдоха, оксюморон) та 

синтаксичному (інверсія, синтаксичний паралелізм) рівнях. Як суб’єкт 

актуалізації стилістично маркованих номінацій феномен мистецтва є засобом 

опису певних понять та ситуацій, які не належать до мистецького дискурсу, 

проте на метафоричному рівні зіставляються з мистецькими реаліями, що 

вербалізуються за рахунок вживання лексем із лексико-семантичного поля 

мистецтва.  

Дослідження комунікативно-дискурсивних особливостей опису творів 

мистецтва в англомовних художніх текстах відбувається на рівні аналізу творів 

мистецтва як повідомлення в процесі спілкування, а також статусно-рольових 

та часопросторових характеристик мистецького дискурсу. Окремої уваги 

заслуговує розгляд каналів передавання інформації в мистецькій 

комунікативній ситуації та реалізації фонових знань у процесі декодування 

творів мистецтва в англомовних художніх текстах. 
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Аналіз творів мистецтва як повідомлення в процесі спілкування 

передбачає визначення їх ролі, функцій, форм та етапів інтродукції в площині 

художнього тексту. За роллю в процесі спілкування твори мистецтва 

актуалізуються як елемент контексту, об’єкт або суб’єкт комунікативної 

ситуації. В англомовних художніх текстах феномен мистецтва виконує 

комунікативну, когнітивну, інформативну, репрезентативну, ідеологічну, 

виховну, регулятивну, креативну, емотивну, сугестивну, фатичну, 

відволікальну та блокувальну функції. Форми інтродукції творів мистецтва в 

художній текст визначаються на основі типології екфрасису за обсягом, 

носієм/матеріалом, референтом, нараторською належністю, способом подачі та 

часом появи в тексті, широтою трансльованої інформації і доповнюються 

параметрами ідентифікованості та емотивного забарвлення. Етапи інтродукції 

творів мистецтва в художній текст залежать від форми їх актуалізації. При 

згорнутій та нульовій формах застосовують номінацію та стислу дескрипцію. 

Повна форма передбачає залучення широкого спектра механізмів уведення 

творів мистецтва в комунікативну ситуацію, яка поділяється на 

передінтродуктивний, інтродуктивний і постінтродуктивний етапи. 

Статусно-рольові характеристики мистецького дискурсу визначаються 

учасниками спілкування, в якому роль адресанта виконує митець або 

репрезентатор твору мистецтва, а реципієнт виступає в ролі адресата. Типологія 

учасників спілкування представлена аналізом за якісними та кількісними 

характеристиками і ґрунтується на особливостях інтеракції між ними. 

Враховуючи потенціал феномену мистецтва впливати на емоційний стан 

учасників спілкування, до фокуса уваги потрапляють особливості актуалізації 

розвитку психологічно-емоційного стану в процесі інтродукції твору мистецтва 

в комунікативну ситуацію.  

У дисертаційній роботі дослідження умов спілкування в мистецькому 

дискурсі ґрунтується на аналізі часопросторових параметрів комунікативної 

ситуації та каналів передавання інформації за допомогою творів мистецтва. 

Аналіз часопросторових параметрів мистецького дискурсу ґрунтується на 
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типологічних характеристиках часу (структура, хронологізація, референція, 

девіації, роль) та простору (тип, структура, референція, масштаб, роль) з 

акцентуванням уваги на специфічних характеристиках, властивих 

досліджуваному дискурсу. Канали передавання інформації через твори 

мистецтва досліджуються на основі актуалізації сенсорних аналізаторів, що 

беруть участь у творенні й перцепції мистецьких реалій. У результаті аналізу 

емпіричного матеріалу було з’ясовано, що описам творів мистецтва властива 

актуалізація як гомогенної, так і гетерогенної сенсорної медіальності. 

Декодування творів мистецтва в англомовних художніх текстах 

відбувається на основі реалізації фонових знань, що актуалізуються за 

конкретним твором мистецтва, загальною стилістикою творчості митця або 

характеристикою митця (зовнішність, біографічні дані). Референція до фонових 

знань використовується для передавання як індивідуалізованих характеристик 

зовнішності та внутрішнього стану учасників спілкування, так і для опису 

загальної атмосфери комунікативної ситуації. 

 З огляду на проведене дослідження та його результати перспективним є 

подальший комплексний аналіз феномену мистецтва як засобу невербальної 

комунікації, а також визначення особливостей функціонування феномену 

мистецтва у різних типах дискурсу.  
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