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У дисертації здійснено дослідження мультимодальних засобів актуалізації 

ключових концептів в індивідуально-авторській картині світу В. Блейка, 

англійського поета, художника й гравера кінця XVIII – першої третини XIX 

століття. 

Мета роботи полягає в аналізі ключових концептів індивідуально-

авторської картини світу В. Блейка, співвідношення індивідуального й 

колективного в авторських концептуалізаціях, а також ролі мультимодальних 

засобів їх актуалізації. 

Реалізація мети передбачає виконання таких теоретичних і практичних 

завдань: узагальнити основні положення теорії картини світу, окреслити позиції 

науковців щодо визначення, типів, а також співвідношення мовної та 

концептуальної складових картини світу; розкрити співвідношення художньої 

та індивідуально-авторської картин світу, встановити чинники, які вплинули на 

формування особливостей світовідчуття В. Блейка та формування його 

індивідуальної картини світу; виявити й проаналізувати ключові концепти 

індивідуально-авторської картини світу В. Блейка, описати засоби їх 

вербалізації та візуалізації; встановити, як взаємодіють вербальні та візуальні 

знаки в процесі актуалізації концептів. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше: аргументовано 

необхідність розмежування понять індивідуально-авторської та художньої 

картини світу; доведено, що індивідуально-авторська картина світу є варіантом 

реалізації загальнонаціональної художньої та мовної картин світу; виокремлено 

об’єктивні й cуб’єктивні чинники, які вплинули на формування ключових 
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складових авторської концептосистеми В. Блейка; реалізовано комплексний 

підхід до ідентифікації та аналізу ключових концептів авторської картини світу 

В. Блейка; розкрито особливості авторських преференцій щодо вибору мовних 

засобів та їх мовленнєвої організації у творах; досліджено специфіку 

репрезентованих у вербалізованій та візуалізованій складових картини світу 

автора об’єктів, їх семантику та засоби актуалізації; доведено роль 

мультимодальності, зокрема взаємодоповнюваності вербальних і художніх 

засобів у репрезентації ключових концептів індивідуально-авторської картини 

світу В. Блейка. 

Науково-методологійною основою дослідження є роботи науковців, що 

висвітлюють лінгвістичний, когнітивний, культурологічний і семіотичний 

аспекти вивчення картин світу, взаємодію концептуальної та мовної картин 

світу, а також аналізують індивідуально-авторську концептуалізацію світу та 

мультимодальність у системі мови й мовлення.  

Матеріалом дослідження слугували ліричні та лірично-філософські твори 

В. Блейка (130 віршованих текстів) з авторськими ілюстраціями (200 сторінок), 

епістолярна спадщина поета-художника (20 листів), а також 28 творів поетів 

Озерної школи і 18 картин художників-романтиків Англії.  

Серед спеціальних лінгвістичних та міждисциплінарних методів і методик 

застосовано: описовий метод та метод суцільної вибірки, компонентний та 

контекстологічний аналіз, метод концептуального аналізу, стилістичний аналіз. 

Результати дослідження є внеском у когнітивну лінгвістику, 

лінгвокультурологію, семіотику, оскільки поглиблюють вчення про 

невербальні, зокрема візуальні, засоби комунікації, їх взаємодію з природною 

мовою, а також їх співвіднесеність з певним змістом і значення у формуванні 

складних знаків-образів.  

Реконструкція ключових концептів індивідуально-авторських картин світу, 

виявлення способів і засобів їх актуалізації дає змогу не тільки розкрити 

світоглядні, естетичні, емоційні пріоритети творчої особистості, а й 
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систематизувати фрагменти цілісної художньої картини світу конкретного 

напряму чи історичної епохи. 

Становлення світогляду В. Блейка, самобутнього поета, художника й 

гравера к. XVIII – поч. ХІХ ст., відбувалося в умовах соціально-індустріальної 

революції, урбанізації та трансформації системи суспільних цінностей. Це 

зумовило авторську ідеалізацію природи, протиставлення природного й 

опанованого людиною світів, неприйняття суворого ставлення до дітей, а також 

сподівання автора на прийдешні зміни. Виховання В. Блейка з привитою 

релігійністю визначило особливості бачення поетом системи моральних устоїв 

в суспільстві та візіонерство. У системі цінностей поета центральне місце 

посідали природність, рівність, віра в божественний захист, емоційно-духовний 

світ людини, що втілено в унікальних образах, поєднанні реального й 

містичного в творах поета-художника. 

Результати дослідження засвідчують, що ключовими концептами 

індивідуально-авторської картини світу В. Блейка є “Простір”, “Час”, 

“Природа”, “Душа”, “Емоція”, “Митець”, адже саме в них втілено універсальне 

осмислення дійсності та індивідуальне світовідчуття автора.  

Маніфестація ключових концептів індивідуально-авторської картини світу 

В. Блейка здійснюється шляхом мультимодальної репрезентації. 

Комбінуванням вербальних та візуальних художніх засобів поет втілює складну 

систему асоціацій, образів і символів, яка віддзеркалює його світогляд, цінності 

й емоції.  

Обґрунтовано, що головним принципом побудови індивідуально-

авторської картини світу В. Блейка є принцип антитетичності. Необхідною 

умовою існування людини для поета є суміщення та співіснування 

протилежностей усіх виокремлених ключових сфер. Поєднання вербального й 

невербального простору в художньому тексті пояснюється не лише творчою 

наснагою і креативністю поета-художника, але також його намаганням 

створити голографічну, багатомірну версію Всесвіту. Унікальність мальовничої 
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поезії В. Блейка полягає саме в об’ємності зображеного в ній авторського 

бачення й розуміння довкілля.  

Вербальні засоби маніфестації авторської картини світу В. Блейка 

охоплюють ключові позначення (імена) концептів та їх похідні, зокрема у сфері 

внутрішнього світу людини. Сфери простору та часу представлені здебільшого 

периферійною лексикою, що засвідчує тяжіння поета до непрямих номінацій, 

опосередкованих апеляцій до цих концептуальних сфер. Вербалізацію 

авторської картини світу В. Блейка відзначає багатство різнорівневих засобів та 

прийомів – алітерацій, метафор, епітетів, порівнянь, антитез, повторів, 

паралелізму. 

Невербальні засоби реалізують низку важливих функцій: естетичну, 

пояснювальну, світоглядну й систематизувальну, емоційну і когнітивну 

функції. Передусім ілюстрації виконують естетичну роль, відкривають 

унікальний спосіб художнього освоєння світу за правилами краси. Кольорові 

контрасти, плавні лінії, фантазійні образи, чарівні рослини оздоблюють 

одухотворені рядки поезій. Світоглядна й систематизувальна функції малюнків 

полягають у їх здатності відтворювати знання та уявлення про світ не як 

хаотичний набір незалежних епізодів, а як мережу тісно переплетених тем, 

мотивів, протиставлень, асоціацій. Емоційна функція ілюстрацій реалізується в 

їх експресивній насиченості, здатності відображати почуття й настрої автора. 

Пасторальна ідилія, заповнений яскравим сонячним світлом лук, прозоре 

повітря створюють атмосферу спокою, приємності й утіхи. Реалізацію 

когнітивної функції мультимодальної репрезентації індивідуально-авторської 

картини світу В. Блейка вбачаємо в тому, що поєднанням і взаємодоповненням 

вербальної й візуальної маніфестацій авторського художнього простору 

досягається єдність об’єкту і суб’єкту пізнання – світу і творчої особистості. 

Подальші дослідження доцільно спрямувати на вивчення потенціалу 

комбінування вербальних і невербальних засобів для унікальної актуалізації 

інших концептів індивідуально-авторської картини світу В. Блейка, пов’язаних 

з міфологійними та релігійними мотивами. Результативним буде аналіз 
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історичної динаміки й когнітивних чинників варіативності експонентів мовних 

і художніх знаків залежно від їх змістового наповнення впродовж раннього, 

зрілого й пізнього романтизму. 

Ключові слова: художня картина світу, індивідуально-авторська картина 

світу, мультимодальність, концепт, Вільям Блейк, романтизм.  

 

ABSTRACT  
Shyrokova I. I. Particularity and multimodal means of actualization of 

William Blake’s individual worldview. – PhD dissertation manuscript . 

Dissertation for Doctor of Philosophy Degree (Ph.D.): Specialty 035 Philology. 

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

This dissertation investigates multimodal manifestations of the key concepts in 

the individual worldview of William Blake, the English poet, artist and engraver of 

the late 18th – the early 19th centuries. 

The purpose of the research is to analyze the key concepts of Blake’s 

worldview, compare the author's conceptualizations and means of their 

representations with those of poets and artists belonging to English Romanticism 

trend.  

The objectives of the research include the following: to discuss the general 

issues of the theory of worldview; outline the positions of scientists on definition, 

types, and correlation between linguistic and conceptual aspects of the worldview; 

reveal the relationship between national and individual author’s worldview; explain 

the factors that influenced the formation of the peculiarities of W. Blake’s worldview; 

identify and analyze the key concepts of W. Blake’s artistic worldview, describe the 

means of their verbalization and visualization; establish how verbal and visual signs 

interact in the process of concept manifestation. 

The scientific novelty of the research is in justifying the difference between an 

individual author’s worldview and a national one which can be expressed by verbal 

and non-verbal means. It is argued that an individual author's worldview is a variant 

realization of the national artistic and language worldviews due to the influence of the 
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objective and subjective factors on the formation of the author's conceptual system. 

This research provides a comprehensive approach to the identification and analysis of 

key concepts of William Blake’s interpretation of the world as it is expressed in his 

poetry and engravings. The dissertation focuses on a wide range of means employed 

by Blake to verbalize and visualize the significant components of his artistic version 

of the world.  

The theoretical principles and research methods rely on the approaches and tools 

developed by scientists dealing with linguistic, cognitive, cultural and semiotic issues 

of the worldview formation, interactions between the conceptual and language 

worldviews, as well as the role of multimodality in knowledge representation.  

The data included Blake’s self-illustrated lyrical and lyrical-philosophical works 

(130 poetic texts, 200 engravings and drawings), his epistolary legacy (20 letters), as 

well as 28 works by the Lake School poets and 18 paintings by the artists 

representing early Romanticism in England.  

The data were studied by special linguistic and interdisciplinary methods: the 

descriptive and comparative methods, sampling method, methods of componential, 

contextual, conceptual, and stylistic analysis. 

The results and methodology of this research may assist further investigations in 

the fields of cognitive linguistics, linguoculturology, and semiotics by providing them 

with efficient approach and tools necessary for the investigation of verbal and non-

verbal representations of individual author’s worldview.  

Reconstruction of the key concepts of individual author's worldview, 

identification of ways and means of its actualization allows not only to reveal the 

ideological, aesthetic, emotional priorities of a creative individual, but also 

systematize fragments of a holistic artistic worldview of a particular trend or 

historical epoch. 

The research focus is on a set of concepts that make the core of Blake’s 

worldview formed by the spirit of the epoch of technological and industrial changes, 

values and lifestyle of the English society between the late eighteenth and early 

nineteenth centuries. Blake’s conceptual system was also shaped by his religious 
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bringing up, talent and creativity which led to instability of his psycho-emotional 

state and visionary susceptibility.  

Not only did Blake’s original model of the Universe, which manifested in his 

poetry, engravings, and personal correspondence, enrich the English culture on the 

verge of the nineteenth century, it also produced a significant influence on the further 

development of the Romantic trend in English literature and painting. The 

comparison of Blake’s works with those of the Lake school poets and the artists of 

the early Romanticism, revealed apparent similarities and differences in their 

worldviews.  

The key concepts in W. Blake’s individual worldview including “Space”, 

“Time”, “Nature”, “Soul”, “Emotion”, and “Artist” were assessed by several criteria: 

the diversity of verbalisations, the high occurrence of the keywords in the poems and 

their titles, the richness of metaphoric representation and imagery relating to the 

concepts. The procedure of the key concepts analysis takes into account the 

linguoculturological, linguocognitive and linguosemiotic aspects of W. Blake's 

multimodal works. The text of Blake’s poems is intertwined with his engraved 

illustrations to produce a complex whole of semiotic space.  

The antithetical principle – coexistence of contrasting phenomena – is 

fundamental to the individual worldview of W. Blake. The features of spatial, 

temporal, natural, spiritual and emotional spheres are counterposed, that is presented 

as being the opposite to each other and important as parts of a whole.  

The findings prove the importance of multimodality in complex and multifarious 

representations of Blake’s key concepts. By combining verbal and visual artistic 

means, the poet embodies a complex system of associations, images and symbols, 

which reflects his own philosophy, values and emotions. The combination of verbal 

and nonverbal text was determined not only by the inspiration and creativity of the 

poet-artist, but also by his attempt to create a holographic, multidimensional version 

of the universe. The uniqueness of W. Blake’s “picturesque” poetry lies precisely in 

richness of its imagery and symbolism. 
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The verbalization of Blake's worldview is marked by a wide range of means and 

techniques - alliterations, metaphors, epithets, comparisons, antitheses, repetitions, 

and parallelism. Nonverbal means including various elements of design (line, colour, 

shape, space and form) perform a number of important functions, such as aesthetic, 

explanatory, ideological and systematizing, emotional and cognitive ones. 

First of all, illustrations play an aesthetic role, open a unique way of artistic 

interpretation of the world according to the rules of beauty. Color contrasts, flowing 

lines, fantasy images, charming plants adorn the inspiring lines of poetry. The 

systematizing role of drawings is in their ability to reproduce knowledge and ideas 

about the world not as a chaotic set of independent episodes, but as a network of 

closely intertwined themes, motifs, oppositions, associations. The emotional function 

of illustrations is realized in their expressive richness and ability to reflect the 

feelings and mood of the author. Pastoral idyll, meadows filled with bright sunlight, 

transparent air create an atmosphere of calm, pleasure and consolation. We see the 

realization of the cognitive function of the multimodal representation of Blake's 

worldview in the combination and complementarity of verbal and visual 

manifestations of the author's artistic space reflecting the unity of the world and 

creative personality of the author. 

Further research should focus on studying the potential of combining verbal and 

nonverbal means for a unique actualization of other concepts of W. Blake’s 

worldview. More research is also needed to discover similarities and differences in 

the systems of conceptual representations embodied in the works of other artists and 

writers who belonged to early, high, and late Romanticism.  

Key words: artistic worldview, individual author's worldview, multimodality, 

concept, William Blake, Romanticism.  
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ВСТУП 
 

Ідентифікувальною ознакою антропоцентричної парадигми, 

основоположної для сучасних наукових галузей, і лінгвістики зокрема, є 

інтегральне вивчення різних аспектів буття, синтезу наукових методів і 

прийомів, одночасного звернення до людини, довкілля й пізнання. Орієнтація 

на дослідження мови в контексті «людиномірності» [193, с. 193] у 

взаємозв’язку з мовною особистістю, етнічною традицією, культурою й 

когніцією зумовила інтенсивний розвиток теорії картин світу. Наукові дискусії 

точаться навколо питань, пов’язаних із поняттям і структурою картини світу, 

чинниками її формування, можливостями репрезентації засобами різних 

семіотичних систем. 

Міждисциплінарна орієнтація сучасного мовознавства сприяє синтезу 

лінгвістичного, когнітивного [161; 165; 184], культурологічного [52; 98] і 

семіотичного [5; 113; 156] аспектів вивчення картин світу. Коло дискусійних 

проблем охоплює поняття картини світу [1; 94; 135; 164; 179; 190; 230], 

взаємодію та ознаки концептуальної та мовної картин світу, їх організацію й 

засоби репрезентації (І. О. Голубовська [52], О. Ю. Качмар [84], О. О. Корнілов 

[98, с. 3-76], В. В. Красних [106], В. М. Манакін [129, с. 43-65], І. А. Наваренко 

[145], З. Д. Попова і Й. А. Стернін [165], В. І. Постовалова [167]), 

співвідношення національної та індивідуальної картин світу творчої 

особистості [34; 101]. Деталізовано питання взаємодії тексту, дискурсу та 

картини світу [207]. 

Останнім часом значно зріс інтерес до індивідуально-авторської 

своєрідності світосприйняття й концептуалізації світу, реалізації індивідуально-

авторських картин світу в різних творах [78; 144; 171; 200; 244]. Актуальними є 

завдання визначення чинників і специфіки процесів формування індивідуально-

авторських картин світу [30], ролі мовних образів у реалізації як окремих, так і 

колективних, національно-культурних картин світу [12], співвідношення 
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індивідуального світовідчуття в авторських картинах світу та колективного 

світобачення в цілісних етнічних картинах світу [89, с. 257-259, 426-428; 277]. 

Реконструкція ключових концептів індивідуально-авторських картин світу, 

виявлення способів і засобів їх актуалізації дозволяє не тільки розкрити 

світоглядні, естетичні, емоційні пріоритети творчої особистості, а й 

систематизувати фрагменти цілісної художньої картини світу конкретного 

напряму чи історичної епохи. Ефективність взаємодії лінгвістики з іншими 

дисциплінами у вивченні картини світу засвідчують результати розвідок у 

галузі когнітивної поетики [42; 149] і лінгвоконцептології [41; 58; 64; 97; 103; 

147; 169; 185; 205], вивчення лінгвокультурологічної специфіки змістового 

наповнення й вербалізації концептів [31; 90, с. 46-59, 132-198; 91, c. 82-199; 

101], їх семіотизації [83; 89, с. 71-137, 167-175, 308-429], стилістичних засобів 

актуалізації індивідуально-авторських картин світу [46; 105; 246].  

Науковий інтерес до авторських картин світу не випадковий, адже 

зумовлений прагненням з’ясувати «концептуальні зв’язки між індивідом, 

індивідуальністю, особистістю та організмом, створити інтегральну систему 

понять, яка здатна охопити в єдиному синтезі соціальну, психологічну й 

біологічну специфіку природи людини та її творчої діяльності» [Скакун 2015, с. 

193], творчий потенціал до безкінечно варіативної інтерпретації світу, його 

моделювання й полікодової репрезентації.  

Наразі полікодовість і мультимодальність [89, с. 150-175; 124; 274] активно 

вивчаються в системі мови та мовлення [86; 257], у теорії соціальної семіотики 

[108]. Дослідники по-новому інтерпретують поезію з врахуванням 

мультимодального контексту [253], поєднують мультимодальність та 

дискурсивний аналіз [254], вивчають конструювання поетичних форм на 

перетині вербального, візуального, аудіального модусів [131], аналізують 

взаємодію невербальних і мовних знаків у просторовому середовищі 

дискурсивної практики [189] та етикетної комунікації [91, с. 47-59].  

Розвідки, присвячені мультимодальності в різних типах дискурсу, зокрема 

політичному, мас-медійному [140], вивчають процес і результат взаємодії 
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множинності семіотичних ресурсів, що залучаються в процесі комунікації [6], 

набір характеристик-модусів, які взаємодіють та підсилюють одне одного [112], 

застосування паралінгвальних засобів у мультимодальному дискурсі, 

наприклад, у рекламі [125], комунікативний потенціал симбіозу кодів різних 

семіотичних систем в єдиному текстопросторі [29; 209].  

Мовознавча проблематика мультимодальності стосується й художніх 

текстів, у яких гетерогенними засобами когезії та когерентності [20], а також 

взаємодією вербальних і графічних семіотичних модусів [28; 87; 89, с. 81-84] 

створюються різні дискурсивні конфігурації. 

Проте гетерогенність ресурсів кодування й передачі інформації про світ не 

є атрибутом лише сучасного художнього простору. Завдяки реалізації 

принципів історичності й наслідування, стиль світовідчуття та полікодовий 

простір його відтворення упродовж минулих епох не втрачається безслідно, а 

накопичується та зберігається в культурній пам’яті людства.  

Тому своєрідність творчості В. Блейка, англійського поета, художника й 

гравера кінця XVIII – першої третини XIX століття, створена ним міфологія, 

символізм, контрастність образів і центральні мотиви вплинули на розвиток 

англійського романтизму з його поетизацією повсякдення й природи, 

оспівуванням людської душі, поєднанням лірики й пафосу. Своєрідність 

поетичних і художніх творів, естетики й філософії В. Блейка неодноразово була 

предметом дискусій та суперечливих інтерпретацій (див. [23; 25; 26; 276]). 

У працях, присвячених ліричним творам В. Блейка, досліджено діалектику 

образно-лексичного рівня поетичної мови [4; 288], виявлено стилістичну 

специфіку повтору [212] й контрасту [182], типологізовано й класифіковано 

його пророчі поеми [186], ідентифіковано художні принципи та сюжетні 

мотиви [196]. У межах літературознавчого аналізу [258; 262; 264; 268; 271; 275] 

розкрито біблійні мотиви [99] та міфопоетичні основи творчості поета [211]. 

Перекладознавчий аспект досліджень лінгвопрактики поета стосувався 

відтворення емоційної насиченості образів [33], символізму [154; 262].  
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Міждисциплінарні дослідження творчості В. Блейка реалізувалися 

поєднанням літературного з лінгвокультурологічним [248; 282; 291] або 

порівняльним [24; 217] підходами, суміщенням лінгвістичного й 

когнітологічного [173] або семіотичного [44; 71; 265; 281] ракурсів. Інтеграція 

методів різних дисциплін дозволила розкрити філософське підґрунтя художньої 

творчості В. Блейка [85; 261], роль алегорії [61; 251] й протиставлення [250], 

мотив протесту проти несправедливості [284], підхід поета до християнських 

соціально-релігійних ідей [104; 252; 260; 280].  

Окремі роботи присвячено техніці створення ілюмінованих книг В. Блейка 

[266; 296], естетиці та безкомпромісності його візуально-поетичних творів 

[270], специфіці концептуалізації й актуалізації окремих понять («Бог» [272]), а 

також метатекстовим зв’язкам й інтерпретації уявлень В. Блейка про 

жіночність, силу, свободу тощо [283]. 

Попри різноплановість і результативність численних розвідок, 

дослідження індивідуально-авторської картини світу В. Блейка залишається 

фрагментарним. Тим часом поєднання вже апробованих і нових підходів до 

опису й інтерпретації авторського світобачення поета дозволить, сподіваємося, 

виявити нові можливості наукового аналізу мовних і позамовних фактів, які 

ідентифікували й кодували добу, поета, суспільство порубіжжя ХVІІІ-ХІХ 

століть. Тому дисертація й присвячена дослідженню ключових концептів, 

важливих для світогляду В. Блейка, смислів, репрезентованих в його творчості 

низкою вербалізацій та візуалізацій.  

Актуальність дисертації обумовлена апеляцією до проблем 

індивідуально-авторської картини світу як узагальненого дискретного уявлення 

людини про природне й соціальне довкілля, інших і саму себе. Зазначене 

співвідноситься з ширшим колом наукових завдань, що охоплює вивчення 

цілісної системи колективних та індивідуальних поглядів, а також соціальної, 

етнічної, міфопоетичної, художньої тощо картин світу певної історичної епохи. 

Ще одна відповідність дослідження вимогам сучасного мовознавства зумовлена 

його орієнтацією на аналіз засобів актуалізації авторського світовідчуття, 
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мультимодальності кодування й актуалізації авторської картини світу в 

полікодовому просторі художнього тексту. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах комплексної міжкафедральної науково-дослідницької теми 

факультету іноземної філології Запорізького національного університету 

«Когнітивно-комунікативні та лінгвокультурологічні параметри дослідження 

мовних одиниць» (номер державної реєстрації 0113U000807), затвердженої 

Міністерством освіти і науки України. Тему дисертації затверджено на 

засіданні науково-технічної ради Запорізького національного університету 

(протокол № 6 від 21 грудня 2017 року). 

Мета роботи полягає в аналізі ключових концептів індивідуально-
авторської картини світу В. Блейка, співвідношення індивідуального й 

колективного в авторських концептуалізаціях, ролі мультимодальних засобів їх 

актуалізації. 

Реалізація мети передбачає виконання таких теоретичних і практичних 

завдань: 
— узагальнити основні положення теорії картини світу, окреслити позиції 

науковців щодо визначення, типів, а також співвідношення мовної та 

концептуальної складових картини світу; 

— розкрити співвідношення художньої та індивідуально-авторської 

картин світу; 

— встановити чинники, які вплинули на формування особливостей 

світовідчуття В. Блейка та формування його індивідуальної картини світу; 

— виявити й проаналізувати ключові концепти індивідуально-авторської 

картини світу В. Блейка, описати засоби їх вербалізації та візуалізації; 

— встановити, як взаємодіють вербальні та візуальні знаки в процесі 

актуалізації концептів; 

— з’ясувати співвідношення індивідуального й колективного в авторських 

концептуалізаціях через порівняння концептуальних ознак, репрезентованих 

мультимодальними засобами в поезіях В. Блейка і творах інших поетів та 
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художників, зокрема представників англійського романтизму кінця XVIII – 

першої половини XIX ст. 

Об’єкт дослідження становлять ключові концепти індивідуально-
авторської картини світу В. Блейка. 
Предмет аналізу – взаємодія вербальних і візуальних засобів, які 

залучаються до актуалізації ключових концептів авторської картини світу. 

Гіпотеза дисертаційної праці: мультимодальна індивідуально-авторська 
картина світу В. Блейка є видовою реалізацією загальнонаціональної картини 

світу Англії періоду кінця XVIII – першої третини XIX ст., у якій індивідуальні, 

колективні та універсальні уявлення про світ актуалізовані 

взаємодоповнювальними вербальними й візуальними засобами. 

Матеріалом дослідження слугували ліричні та лірично-філософські твори 

В. Блейка (130 віршованих текстів) з авторськими ілюстраціями (200 сторінок) 

[302–324; 330; 332], епістолярна спадщина поета-художника (20 листів) [269], а 

також 28 творів поетів Озерної школи [325–329; 331] і 18 картин художників-

романтиків Англії [334–335].  

Переклад назв аналізованих творів українською мовою здійснено автором 

дисертації або подано відповідно до наявних джерел [301]. 

Вибір методів зумовлений особливостями об’єкта й предмета дослідження 

й комплексним підходом до їхнього розгляду. Були використані такі 

загальнонаукові методи: гіпотетико-дедуктивний – для формування 

припущення щодо взаємодії вербальних та візуальних засобів в актуалізації 

авторських концептів та перевірки гіпотези фактичним матеріалом; порівняння 

– для зіставлення авторської та національної художньої картини світу; аналізу й 

синтезу – для виявлення зв’язків між об’єктами й групами об’єктів з метою їх 

класифікації; індукції – для узагальнення результатів дослідження. Із переліку 

спеціальних лінгвістичних та міждисциплінарних методів і методик було 
вибрано оптимальні для реалізації мети дослідження й перевірки наукової 

гіпотези: описовий метод та метод суцільної вибірки для інвентаризації, 

класифікації та інтерпретації засобів вербалізації авторських концептів; 
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компонентний та контекстологічний аналіз для встановлення значень слів 

залежно від їх оточення, розкриття образних і ціннісних властивостей 

концептів; метод концептуального аналізу – для виявлення концептуальних 

ознак, систематизації номінацій концептів, узагальнення контекстів з 

ключовими вербалізаторами та аналізу асоціативно-вербальної системи 

авторських концептів; стилістичний аналіз – для розкриття особливостей 

авторського відбору мовних засобів та їх мовленнєвої організації у творах; 

елементи семіотичного аналізу – для дослідження специфіки репрезентованих 

у віршованій та художній складових картини світу автора об’єктів, їх 

семантики та засобів актуалізації.  

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше:  

—  аргументовано необхідність розмежування понять індивідуально-

авторської та художньої картини світу;  

—  доведено, що індивідуально-авторська картина світу є варіантом 

реалізації загальнонаціональної художньої та мовної картин світу; 

—  виокремлено об’єктивні й cуб’єктивні чинники, які вплинули на 

формування ключових складових авторської концептосистеми В. Блейка; 

—  реалізовано комплексний підхід до ідентифікації та аналізу ключових 

концептів авторської картини світу В. Блейка; 

—  розкрито особливості авторських преференцій щодо вибору мовних 

засобів та їх мовленнєвої організації у творах;  

—  досліджено специфіку репрезентованих у вербалізованій та 

візуалізованій складових картини світу автора об’єктів, їх семантику та засоби 

актуалізації; 

—  доведено роль мультимодальності, зокрема взаємодоповнюваності 

вербальних і художніх засобів у репрезентації ключових концептів 

індивідуально-авторської картини світу В. Блейка.  

Положення, що виносяться на захист: 
1. Індивідуально-авторська картина світу утворюється концептами з 

універсальними, національно-культурними та специфічними ознаками, 
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детермінованими ментальними уявленнями творчої особистості про певні 

ділянки довкілля, і становить частину національно-художньої картини світу. 

2. Набір концептуалізованих понять в індивідуально-авторській картині 

світу, який визначається комплексом об’єктивних і суб’єктивних чинників її 

формування, охоплює передусім сфери простору, часу, зовнішнього і 

внутрішнього світу людини, оскільки концепти цих сфер з одного боку, 

віддзеркалюють універсальний когнітивний процес, а з іншого боку, виразно 

втілюють індивідуальність авторського світовідчуття. 

3. Принцип антитетичності (співіснування контрастних явищ) є 

основоположним для індивідуально-авторської картини світу В. Блейка, у якій 

протилежності просторової, темпоральної, природної, духовно-емоційної сфер 

суміщаються й продовжують одне одного, що засвідчує напруженість та 

парадоксальність світовідчуття англійського поета-художника періоду 

раннього романтизму. 

4.  Мультимодальні (вербально-візуальні) засоби репрезентації ключових 

концептів індивідуально-авторської картини світу В. Блейка забезпечують їх 

інформаційно-емоційну насиченість, взаємодіють задля реалізації антитези як 

головного прийому репрезентації концептів; за допомогою антонімії, 

риторичного протиставлення, оксюморону й інших стилістичних фігур, а також 

маніпуляцією композиційним центром, грою ліній, контрасту кольорів чи 

величин актуалізуються смислові контрасти, створюються комплексні знаки в 

унікальному семіотичному просторі.  

Теоретичне значення дисертації для лінгвоконцептології взагалі та теорії 
картин світу зокрема полягає в узагальненні досвіду дослідження 

співвідношення понять картини, моделі та образу світу, а також 

загальнонаціональної, художньої та індивідуально-авторської картин світу. Для 

лінгвокультурології та етнопсихолінгвістики цінності набуває з’ясування 

особливостей комплексного впливу об’єктивних і суб’єктивних чинників на 

формування світогляду творчої особистості; поглиблення уявлень про 

співвідношення свідомості індивідума та культурної спільноти, взаємодії між 
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культурними і психологічними чинниками у процесі мовленнєвої діяльності. 

Результати дослідження є внеском у семіотику, оскільки поглиблюють вчення 

про невербальні, зокрема візуальні, засоби комунікації, їх взаємодію з 

природною мовою, а також їх співвіднесеність з певним змістом і значення у 

формуванні складних знаків-образів.  

Практичне значення дисертації полягає в тому, що запропонована 
методика дослідження є релевантною для різноаспектного аналізу формування 

й функціювання індивідуально-авторських картин світу, вивчення 

мультимодальної репрезентації базових, ключових концептів національних 

художніх і загальних картин світу. Результати роботи можуть прислужитися в 

практиці художньо-семіотичного моделювання, а її матеріали під час 

викладання таких нормативних курсів як загальне мовознавство (розділи «Мова 

і культура», «Мова і мислення», «Мова і мовлення», «Мова як семіотична 

система»), лексикологія (розділи «Ономасіологія», «Семасіологія»), стилістика 

англійської мови, лінгвокраїнознавство, зарубіжна література, а також 

спецкурсів із філологічного аналізу художнього тексту, лінгвістичного аналізу 

тексту чи курсів міждисциплінарного спрямування – з лінгвокультурології, 

лінгвоконцептології, етнопсихолінгвістики. Результати та ілюстративний 

матеріал можуть бути залучені при створенні навчально-методичних посібників 

для студентів філологічних спеціальностей. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення й 
результати дисертації оприлюднено в доповідях 11 міжнародних та 

всеукраїнських конференцій: Х Міжнародній науковій конференції “Іноземна 

філологія у ХХІ столітті” (Запоріжжя, 2017), ХІ Міжнародній науковій 

конференції “Іноземна філологія у ХХІ столітті” (Запоріжжя, 2018), 

Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми сучасної 

філології та методики викладання мов у вишах” (Харків, 2018), І Міжнародній 

науковій веб-конференції молодих вчених “Language, Culture, Communication in 

the Expanding Intellectual Space” (Запоріжжя, 2019), II Всеукраїнській науково-

практичній інтернет-конференції здобувачів вищої освіти «Актуальні проблеми 
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перекладознавства, текстології і дискурсології», (Запоріжжя, 2019), ІІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми сучасної 

філології та методики викладання мов у вишах” (Харків, 2019), ІІІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції “Паралелі та контрасти: мова, 

культура, комунікація” (Одеса, 2019), ХVІIІ науковій конференції з 

міжнародною участю “Каразинські читання: Людина. Мова. Комунікація” 

(Харків, 2019), Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток 

філологічних наук: європейські практики та національні перспективи” (Одеса, 

2020), VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Синергетика у 

філологічних дослідженнях” (Запоріжжя, 2020), Міжнародній науково-

практичній конференції “Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та 

новаторство” (Київ, 2020). 

Публікації. Проблематику, теоретичні та практичні результати 

дослідження висвітлено в 14 одноосібних публікаціях автора, із яких 4 статті 

надруковано у фахових наукових виданнях України (2,48 др. арк.), 1 стаття – у 

закордонних періодичних виданнях (0,63 др. арк.), у 9 збірниках матеріалів 

наукових конференцій (1,12 др. арк.). Загальний обсяг публікацій становить 

4,23 др. арк.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списків 

використаних джерел (296 позицій), лексикографічних джерел (4 позиції), 

літературних джерел (32 позиції), джерел репродукцій (3 позиції). Робота 

містить 4 додатки, у яких подано репродукції ілюстрацій до віршованих творів 

В. Блейка та репродукції картин англійських художників-романтиків. 

Загальний обсяг дисертації становить 295 с., із них основний текст – 185 с., 

бібліографія – 33 с., додатки – 77 с. 

У Вступі обґрунтовано вибір теми, сформульовано мету й завдання, 

визначено об’єкт і предмет дослідження, окреслено матеріали й методологію 

наукового пошуку, висвітлено наукову новизну, теоретичне й практичне 
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значення здобутих результатів, подано відомості про апробацію результатів 

дослідження, основні публікації автора та структуру дисертації. 

У першому розділі “Загальнотеоретичні проблеми дослідження 
індивідуально-авторської картини світу” розглянуто дискусійні питання 
щодо поняття картини світу та суміжних форм ментальної репрезентації 

довкілля (модель, образ), корелятивних зв’язків концептуальної та мовної 

картин світу, типології картин світу та їх одиниць; проаналізовано 

співвідношення індивідуально-авторської та художньої картин світу.   

У другому розділі “Алгоритм аналізу індивідуально-авторської 
картини світу В. Блейка” окреслено термінологічний апарат дослідження, 

подано поетапну процедуру ідентифікації та вивчення ключових концептів 

індивідуально-авторської картини світу поета, обґрунтовану особливостями 

об’єктивних та суб’єктивних чинників формування авторського світовідчуття.  

У третьому розділі “Мультимодальна актуалізація ключових 
концептів картини світу В. Блейка” здійснено аналіз вербальних і візуальних 
засобів актуалізації авторських концепцій простору й часу, духовного та 

емоційного аспектів людського буття, авторського бачення особистості митця; 

проаналізовано пріоритетні художньо-мовні засоби й прийоми актуалізації 

індивідуально-авторської картини світу В. Блейка. 

У Висновках викладено основні теоретичні й практичні результати 

дослідження; окреслено перспективи подальшого наукового пошуку відповідно 

до обраної проблематики дослідження. 
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РОЗДІЛ 1 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ КАРТИНИ СВІТУ 

 
1.1 Дискусійні питання теорії картин світу 
 
1.1.1 Картина світу: репрезентація чи реальність 
Теорія картин світу вже утрадиційнений об’єкт міждисциплінарних 

дискусій, проте серед учених немає одностайності стосовно багатьох 

основоположних понять, їх змістового наповнення та співвідношення. Дискусії 

тривають не лише навколо визначення поняття ‘картина світу’, але також 

стосуються структури картини світу, природи її складових і типології картин 

світу. Здебільшого запропоновані концепції не протирічать, а 

взаємодоповнюють одна одну, розкривають різні точки зору на природу такого 

багатоаспектного й складного феномена як картина світу.  

Попри розробленість теорії картин світу, залишається нерозв’язаною 

проблема співвідношення понять ‘модель світу’, ‘образ світу’, ‘картина світу’. 

Одні науковці ототожнюють зазначені поняття та вживають їх як синонімічні, 

інші ж – диференціюють їх.  

Поза дискусіями є той факт, що носії різних мов та культур спираються на 

певну загальну схему чи модель світу, яка складається зі світоглядних 

універсалій. Разом із цим кожна людина сприймає та інтерпретує світ 

унікальним способом, а отже вибудовує свою картину світу. Тому, очевидно, 

можна говорити про спільні та відмінні ознаки моделі, образу й картини світу, 

які взаємодіють і так чи так скеровують соціальну взаємодію й етнічне 

світовідчуття, індивідуальне й колективне світобачення. 

Численні погляди на розуміння понять ‘модель світу’, ‘образ світу’, 

‘картина світу’ та їх співвідношення можна об’єднати у два напрями – 

консолідувальний [47; 84; 166; 215] та диференціювальний [126; 190; 213; 216; 

224]. 
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Прихильники консолідувального підходу ототожнюють поняття ‘модель 

світу’, ‘образ світу’, ‘картина світу’. Наприклад, Г. Д. Гачев співвідносить 

національний образ світу з моделлю світу й стверджує, що “особлива структура 

спільних для всіх народів цінностей утворює національний образ світу, а в 

спрощеному вираженні – модель світу” [47, с. 17]. Вважаємо, що такий погляд 

дещо спрощує образ світу, адже він завжди емоційно наповнений, особистісно 

значимий і структурує уявлення про природу, культуру, соціум, особистість, 

тим часом більш спрощеною матрицею світу якраз є модель світу. 

Картина ж світу визначається як “глобальний образ світу, який покладено 

в основу світогляду людин” [166, с. 12]. Образ світу, утілений у мові, відповідає 

поняттю “мовна картина світу” [215]. Частково погоджуємося з цим поглядом, 

оскільки як образ, так і мовна картина світу не є його дзеркальним 

відображенням. Та все ж образ світу завжди індивідуальний, а мовна картина 

світу віддзеркалює національний спосіб світобачення, що формує й визначає 

національний характер. Тому образ світу не дорівнює картині світу, хоча й 

зумовлює її. 

О. Качмар слушно зазначає [84, с. 174], що коли людина пізнає світ, то 

формує своє уявлення про нього, тобто в її свідомості виникає певна “картина” 

чи “мовна модель світу”. Таку позицію можна підтримати з огляду на те, що 

спільність моделі та картини світу полягає у відображенні світу. Тим часом 

модель та картина світу відіграють неоднакову роль у процесі такого 

віддзеркалення. 

Усе викладене підтверджує доцільність розмежування понять ‘модель 

світу’, ‘образ світу’ та ‘картина світу’. 

Дослідники, які диференціюють аналізовані явища, співвідносять модель 

світу та картину світу як вузьке й широке поняття. Модель світу, яка 

створюється у “певному креативному просторі” [216, с. 106], продукує 

конкретний кінцевий результат у вигляді оформленої картини світу. Картина 

світу відображає дійсність та “структурується за допомогою та через 
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посередництво моделі світу”. У такий спосіб модель “репрезентується та 

суб’єктивується” [126, с. 121] семіотичними засобами іншого порядку. 

Саме тому пропонуємо розмежовувати поняття ‘модель світу’ та ‘картина 

світу’ за такими ознаками як схематичність – змістовність, універсальність – 

специфічність. 

Слушним є визначення моделі світу як “певної ідеалізованої схеми, 

конструкту, що осмислюється в межах структурної парадигми” [179, с. 26]. 

Модель світу дескриптивна та спрямована на категоризацію світу за допомогою 

бінарних опозицій (верх – низ, внутрішнє – зовнішнє, центр – периферія тощо). 

Прикладом може слугувати балканська модель світу, що була об’єктом 

спостереження Т. В. Цив’ян [224]. На думку дослідниці, балканський 

лінгвокультурний простір оперує, насамперед, такими протиставленнями як 

‘розчленування, роз’єднання – зв'язок, з’єднання’, ‘розосередження на морі – 

компактність, зосередження на материку’, ‘рівність – нерівність’, ‘відкритість – 

закритість’ тощо [224, с. 72]. Носії балканської культури оперують цими 

антиномічними категоріями, усвідомлюють їх важливу роль в осягненні світу 

речей, явищ, ідей, людини. 

Можна стверджувати, що картина світу втілює модель світу, а не “створює 

її каркас”, як наполягає Л. В. Санжеєва [180, с. 36]. Саме тому поділяємо думку 

В. М. Топорова про модель світу “як спрощене відображення всієї суми уявлень 

про світ всередині окремої традиції, взятих у їхньому системному та 

операціональному аспектах” [213, с. 161]. Модель світу осягається 

раціональним, а не емпіричним рівнем свідомості. 

У моделі світу зафіксовані основні світоглядні універсалії народу. Вона 

має статичну форму, що мало змінюється, та використовує бінарні ознаки, 

набір яких є універсальним засобом опису семантики світу. Тим часом картина 

світу специфічна, оскільки визначається особливостями діяльності, образу 

життя та національної культури народу. Вона трансформується швидко, 

залежно від особистісних якостей людини. 
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Образ світу можна визначити як “естетичне бачення світу” [16, с. 162], він 

домінує, коли акцентують на культурі та мовній свідомості членів певної 

лінгвокультурної спільноти, а про мовну картину світу говорять, коли за основу 

обирають факти міжмовної подібності та відмінності. Як вважає В. М. Манакін, 

“окремі фрагменти мовної картини світу ще довго зберігають пережиткові, 

реліктові уявлення” [129, с. 44] людей про створення світу. Кожний народ має 

своє засадниче розуміння світу та закони буття, яких він дотримується. 

Наприклад, для американської культури не актуальна прикмета про чорну 

кішку, що приносить невдачу, якщо перейде дорогу пішоходу. Зображення цих 

тварин часто з’являються на вітальних листівках з побажанням “Good Luck” 

[129, с. 70], адже чорна кішка в американській культурі – це символ успіху та 

несподіваного везіння. 

Слід зважити й на те, що картина світу іноді тлумачиться як ширше 

поняття, у якому зафіксовані знання, цінності, що були накопичені людством 

упродовж життя багатьох поколінь. Вона включає загальні уявлення 

суспільства про світ. Образ світу визначається як “психологічний феномен, на 

який перетворюється відображений у свідомості людини світ, що становить 

початкову точку творення знака” [5, с. 18]. Становлення образу світу в людини 

пов’язане з її “переходом за межі безпосередньо чуттєвої картинки” [119, с. 

260]. Тому справедливо й те, що образ світу індивідуальний і визначається як 

індивідуальне емотивно-смислове віддзеркалення соціальної картини світу у 

свідомості конкретної людини. Тоді можна стверджувати, що образ світу є 

визначальним компонентом для картини світу. За влучним висловленням 

О. Качмар, картина світу “охоплює” [84, с. 173] образ світу. 

Кореляційні зв’язки між поняттями ‘образ світу’ та ‘картина світу’, за 

визначенням С. М. Симоненко [190, с. 54], можна встановити тільки через 

смисловий зв’язок цих понять з активністю суб’єкта. Дослідниця аналізує два 

типи зв’язків: перший ‘картина світу – активність суб’єкта – образ світу’, 

відповідно до якого “образ світу суб’єкта діяльності є похідним від картини 

світу і це можна розглядати як розпредмечення картини світу” [190, с. 54]. 
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Другий смисловий зв’язок ‘образ світу – активність суб’єкта – картина світу’, 

тобто “в процесі створення образу світу суб’єкта діяльності виникає його 

картина світу як процес опредмечення навколишнього світу” [190, с. 54]. 

У системі картин світу співіснують базова та варіативна складові [230]. 

Базова складова більш ригідна й виконує системоорганізувальну роль, а 

варіативна складова забезпечує її гнучкість, динаміку, здатність до фіксації 

соціальних, історичних, культурних, світоглядних змін. Універсальна та 

специфічна складові картин світу віддзеркалюють загальнолюдський, 

етноспецифічний та індивідуальний досвід носіїв мов і культур [52; 106]. 

Отже, поняття моделі, образу та картини світу взаємопроникні, але 

нетотожні за низкою ознак. З огляду на специфічність / універсальність, модель 

світу виявляється універсальною, інваріантною для носіїв різних мов і культур. 

Вона виконує категорізувальну та інтегрувальну функції: класифікує світ за 

допомогою системи універсальних бінарних опозицій та поєднує різні 

концептосфери. Образ же світу специфічний: він формується в результаті 

розвитку індивідуальної та колективної свідомості та віддзеркалює її. Образ 

світу виконує орієнтувальну функцію – скеровує людину в світі та в її 

поведінці. Картина світу також специфічна, оскільки містить як 

світосприйняття певної історичної епохи, так і специфіку образу життя кожного 

народу. Картина світу, яка формується в кожного індивіда, корелює з досвідом 

етносу, виконує регулятивну (скеровує життєдіяльність людини), адаптивну (у 

картині світу фіксуються лише ті зміни, які мають продуктивний характер) та 

пізнавальну функції. 

З огляду на схематичність / змістовність, модель світу – це ідеалізована 

схематизація об’єктів реального світу. На основі моделі світу люди сприймають 

дійсність і будують образ світу, що існує в їхній свідомості. Він менш 

схематичний, однак є структурою, у якій втілена ідея про типовий стан 

реальності. Водночас, образ світу змістовний, оскільки він є емоційно 

наповненим і особистісно значимим. Тим часом картина світу, наповнена 
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сукупністю образів, найбільш змістовна й інформативна. Вона є цілісним 

уявленням про довкілля, його інтерпретацією, а не відображенням. 

З огляду на динамізм модель світу узвичаєна та має статичну форму, що 

мало піддається змінам. Образ світу відносно стабільний, у його основу 

покладено цінності, пріоритети та специфічні соціальні стереотипи, він 

орієнтує людину в середовищі. Тим часом картина світу динамічна, оскільки 

змінюється під впливом життєвих ситуацій та в залежності від особистісних 

рис людини, її емоційного стану, адже саме емоції найбільше впливають на 

динамічність світобачення людини.  

Модель світу – це структура та знакова репрезентація картини світу. Образ 

світу створює передумову картини світу, її ядерну структуру. А картина світу 

містить систему образів унаслідок особливого “бачення й конструювання світу” 

[135, с. 48] відповідно до логіки світорозуміння. 

Тобто модель світу представляє собою систематизацію, схематизацію 

нашого досвіду, інформації про об’єкти, ознаки, дії, яку ми отримуємо через 

органи чуття. Попри універсальність людського організму, схожість роботи 

нервової системи, не існує абсолютно тотожного досвіду. Очевидно те, що 

картина світу входить в модель, формує її, та являє собою версію реальності, 

моделює світ для кожного індивіда по-різному, спрямовує когнітивні й 

соціальні структури відповідно до психології, культурного й соціального 

досвіду кожної людини. 

Отже, картина світу є системою уявлень про реальність у цілому (світ) та 

окремі її складники (будь-які конкретні ситуації, види діяльності, предмети в 

конкретних контекстах). Формування картини світу виявляється формуванням 

у свідомості індивіда багатомірної версії реальності на основі універсальних, 

групових та індивідуальних уявлень про неї. 
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1.1.2 Типи картин світу 
Накопичення досвіду, поглиблення й деталізація знання стимулюють 

модифікацію картини світу, роблять її складнішою, багаторівневою, що врешті-

решт результує в різноманіття картин світу. Усвідомлення цього факту 

спричинило розроблення проблеми типології картин світу та критеріїв її 

диференціації. Головні критерії, за якими розрізняють картини світу, 

охоплюють соціально-історичний критерій, засіб моделювання реальності, 

спосіб відображення дійсності, тип носія картин світу, змістовне наповнення 

картини світу, ступінь узагальненості результатів осягнення довкілля тощо. 

Упродовж різних епох та в межах різних культур вибудовуються 

унікальні, історично зумовлені картини світу. Тому з огляду на соціально-

історичний критерій, кожний відрізок історичного часу мав свою картину світу, 

наприклад, існувала середньовічна картина світу. 

За засобами моделювання реальності [107] розрізняють міфологічну, 

релігійну, наукову, філософську, естетичну картини світу [56; 60; 77]. За 

критерієм способу відображення дійсності типологізовано буденну, та 

морально-етичну картини світу: буденна картина світу є “результатом 

буденного пізнання дійсності. Її “цеглинками” є буденні поняття” [49, с. 10]. 

Результати наукової діяльності оформлюються в наукові системи 

відповідних галузей знання й отримують відповідне термінологічне 

позначення: фізична, біологічна, астрономічна тощо картини світу. Відповідно 

до сфери знання виокремлюють спеціальні / спеціалізовані картини світу 

фрагментів реальності, які вивчаються. Спеціальні картини світу утворюються 

як відносно самостійні фрагменти загальнонаукової картини світу. Вчені 

висловлюють різні погляди на необхідність і можливість виокремлення 

спеціальних картин світу: їх не слід виокремлювати як особливі форми знання; 

спеціальні картини світу існують і мають автономний статус; спеціальні 

картини є фрагментами загальнонаукової картини світу. 
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Залежно від категорії носіїв картин світу [17; 148] виокремлюють 

корпоративні й індивідуальні різновиди загальної картини світу. Етнічна, 

соціальна чи професійна, вікова, гендерна тощо корпоративні картину світу 

протиставлені картинам світу індивідуумів. 

За змістовим наповненням [208] виокремлюють універсальну або 

глобальну картину світу, більшу частину якої людина не здатна осягнути 

безпосередньо через сприйняття чи спостереження, вона й є знанням про 

виявлені закони світобудови. Та частина світу, що стає об’єктом сприйняття, 

формує локальну картину світу на основі встановлених суб’єктами пізнання 

просторово-часових відносин, предметних зв’язків тощо.  

Отже, людина одночасно є суб’єктом та об’єктом пізнання, створює 

картину світу й виявляється важливою частиною її змістового наповнення. 

Створення образу самої себе та відносин з іншими людьми відповідає 

особистісній картині світу. Глобальна, локальна та особистісна картини світу 

виступають фрагментами цілісної картини світу. 

Окремі дослідники наполягають на розмежуванні «безпосередньої» та 

«опосередкованої» картин світу [164, с. 36-37]. Безпосередня, або «когнітивна» 

картина світу створюється в процесі пізнання довкілля, вона є результатом 

когніції (пізнання дійсності), виступає як результат діяльності когнітивної 

свідомості, упорядкування знань в концептосфері суб’єктів пізнання. 

Опосередкована картина світу є результатом фіксації концептосфери 

вторинними знаковими системами, які матеріалізують наявну у свідомості 

безпосередню когнітивну картину світу. Такими вважають мовну та художню 

картини світу. 

Інший підхід до типології картин світу запропонований О. О. Корніловим 

[98], який спирається на бінарну опозицію «наукова – національна» картина 

світу й розрізняє національну мовну та наукову картини світу. Подібної точки 

зору дотримується І. О. Голубовська, яка протиставляє національно-мовну та 

наукову (концептуальну) картини світу: “якщо наукова картина світу 

породжується науковою свідомістю, то мовна картина світу є результатом 
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відображення дійсності звичайною, “наївною” свідомістю, яка, відбиваючись у 

конкретній мові, сприяє формуванню особливої для кожної національної мови 

суб’єктивної субстанції – мовної картини світу.” [52, с. 11]. 

У більш деталізованих класифікаціях враховують критерій ступеня 

узагальненості результатів осягнення довкілля [75], що так само дозволяє 

виокремити концептуальну й мовну картини світу, до яких додають ще й наївну 

картини світу: “результатом відбиття в мові явищ навколишньої дійсності стає 

поява картини світу, однак у різних її варіантах – концептуальна, мовна, 

наївна” [75, с. 397]. 

Концептуалізація інформації про світ здійснюється різними типами 

свідомості: міфопоетичною, наївною, науковою. Тому підтримуємо концепцію 

І. Г. Саєвич [179, с. 24], котра вважає міфологійну, наївну та наукову картини 

світу різновидами концептуальної картини світу. 

Вчені з різних наукових галузей залежно від власних дослідницьких 

інтересів фокусують увагу на науковій, релігійній, побутовій, концептуальній, 

мовній та інших картинах світу. Наприклад, Н. І. Фрасинюк [220, с. 299] 

висуває концепцію існування шести «духовних культур» (релігії, науки, 

мистецтва, етики, політики та художньої літератури) та шести базових картин 

світу (релігійної, наукової, естетичної, етичної, політичної, художньої). 

Складається враження, що запропонованому підходу бракує чіткості критеріїв 

класифікації. Скажімо, незрозуміло, на якій підставі розмежовано художню й 

естетичну картини світу. Адже сфери художньої творчості та естетики 

нерозривні, суть і форми прекрасного усвідомлюються через таку форму 

суспільної свідомості як мистецтво, через художні репрезентації явищ та ідей у 

творах майстрів пензля чи художнього слова.  

Вважаємо, що художню, або візуальну, картину світу доцільно розглядати 

як складову загальнонаціональної картини на тій підставі, що вона є системою 

взаємопов’язаних образів – наочних уявлень про світ і місце людини в ньому. 

Наочність картини світу створюють мозаїчно складені зорові образи, які 

фіксуються оком, а потім обробляються за посередництвом мисленнєвої 
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діяльності [43]. Оперувати образами допомагає сприйняття, що виступає 

допоміжним інструментом мислення, а витвір мистецтва втілює унікальну 

концепцію світу художника. 

Отже, у теорії та практиці дослідження картин світу накопичено достатньо 

вагомих аргументів і фактів, які переконують у нерелевантності розмежування 

картин світу чи категоричного їх протиставлення. Дифузність критеріїв та 

параметрів наявних класифікацій швидше свідчить про поліаспектність, 

голографічність, гнучкість, динамічність системи уявлень про світ, яка 

формується у свідомості окремих індивідів, а зберігається у колективній 

свідомості носіїв культури. Урізноманітнення картини світу досягається 

варіюванням цілісної системи уявлень людини про Всесвіт, саму себе й інших 

людей. Структура й змістове наповнення кожного з варіантів, їхня образна 

актуалізація та засоби репрезентації визначаються культурними, соціальними, 

історичними умовами функціювання конкретних реалізацій загальної картини 

світу.  

 

1.2 Проблеми співвідношення між концептуальною й мовною 
картинами світу  

 
1.2.1 Параметри диференціації концептуальної та мовної картин світу 
В історії розробки теорії картини світу центральне місце посідає проблема 

співвідношення концептуальної та мовної картин світу. Хоча наукові погляди 

на це питання дуже різні, часом навіть протилежні, думки мовознавців 

збігаються щодо нетотожності цих феноменів при наявності в них спільних 

ознак.  

Концептуальна картина світу вибудовується в процесі соціалізації людини 

як рефлексія довкілля у свідомості [94, с. 34], а тому не може бути не 

позначеною національно-культурним відбитком. Отже, культура й система 

концептів є своєрідними медіаторами у взаємодії між людиною та світом. 
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Концептуальна картина світу перетинається з мовною, за допомогою якої 

інформацію про світ можна систематизувати, накопичити й зберегти. Виходить, 

що концептуальний і мовний світи пов’язані, адже певні ділянки 

концептуальної cфери мають прив’язку до мови і, наче через лінзу, 

заломлюються через вербальні форми. Тобто мова “віддзеркалює 

концептуальну систему, усталену в певному суспільстві, включена в культуру, 

тобто містить ті уявлення про світ, які характерні для середньостатистичного 

носія мови” [196, с. 44].  

Хоча мова акумулює “знання, закріплене в словах і словосполученнях” [35, 

с. 109], “експлікує та об’єктивує концептуальну картину світу людини” [167, с. 

67], вона не єдиний маніфестант концептуальної картини світу, яка 

актуалізується також і в поведінці, міфі, жестах, міміці, ритуалах, етикеті, 

образотворчому мистецтві, предметах культури тощо. Утім саме мова 

забезпечує найбільш очевидний і природний доступ до когнітивних процесів і 

механізмів. Адже в ній закріплюється загальнолюдський і національний досвід, 

що визначає “призму, через яку людина сприймає світ” [75, с. 400] і формує 

мовну картину світу. Уявлення про світ закріплюються у значеннях слів і 

виразів конкретної мови, поєднуються в певну систему поглядів та приписів, 

що нав’язується як обов’язкова усім носіям мови. Отже, кожній природній мові 

відповідає унікальна мовна картина світу. 

Систематизація поглядів на статус мовної картини світу та її 

співвідношення з концептуальною дозволяє розмежувати два підходи до цього 

питання – «об’єктивістський» та «суб’єктивістський» [98]. Прихильники 

першого підходу [120; 183] вважають, що у створенні картини світу мова 

виступає формою вираження понятійного (мисленнєво-абстрактного) змісту, 

здобутого людиною в процесі теоретичної та практичної діяльності. Мовна 

картина світу орієнтована на об’єктивний світ, тобто призначена максимально 

точно, адекватно відтворити об’єктивну реальність. Із точки зору 

суб’єктивістської позиції [35; 94] мовна картина світу – “вторинне існування 

об’єктивної картини світу” [94, с. 40] і відповідає логічному його відображенню 
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у свідомості людей, що зумовлено універсальним характером абстрактного 

мислення, мисленнєвих категорій, біологічною організацією людини.  

На нашу думку, представники як об’єктивістського, так і 

суб’єктивістського підходів до мовної картини світу спираються лише на 

раціональний аспект пізнання. Важливо враховувати, що мовна й 

концептуальна картини світу створюються не лише на основі фактичних 

відомостей про світ (властивості та функції реалій чи явищ), а й ставлення до 

нього через оцінку, відчуття, емоції.  

Отже, у мовній і концептуальній картинах світу віддзеркалено різнорідні 

знання, “відбиваються і елементи світового універсуму, і зв’язки між цими 

елементами” [120, с. 12], що робить картини світу багатомірними, 

багатошаровими феноменами. 

Окрім багатомірності, мовна та концептуальна картини світу виявляють 

подібність внутрішньої структури: концептуальна структура “може бути 

організована у вигляді фреймів або ідеальних когнітивних моделей”, а мовна – 

“у вигляді тезауруса, окремі блоки якого можуть бути схожими з 

семантичними, асоціативними або тематичними полями” [75, с. 398-399]. Як 

слушно зазначають науковці, мовна картина світу – це “модель інтегрального 

знання про концептуальну систему уявлень” [129, с. 44], вона “відображає 

певний спосіб концептуалізації світу” [116, с. 471] та “обумовлює 

комунікативну поведінку, розуміння зовнішнього і внутрішнього світу людини” 

[79, с. 37]. Коли індивід засвоює ту чи ту мову, він одночасно засвоює й 

відповідну концепцію світу, а разом із ними й оцінні настанови.  

У сукупності менталітет та інформація, яка “подається у поняттях через 

сенсорно-моторний, символьний, логічний етапи сприйняття” [157, с. 8] 

утворюють концептуальну картину світу. На формування мовної картини світу 

впливає національний менталітет [145, с. 154], “особливості етнічного 

сприйняття світу” [12, с. 43], які формують та визначають національний 

характер. Ефективними вербалізаторами культурних смислів є різні мовні 

одиниці, насамперед культурно марковані шари лексики (назви реалій, 
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фразеологізми, метафори й порівняння тощо), які пов’язані з ціннісною 

картиною світу, і “за допомогою яких у процесі мовної реалізації виявляється 

світогляд” [223, с. 631] .  

Мовна картина світу втілює не лише колективні знання й досвід, вона 

також  “репрезентує … внутрішню сутність” [151, с. 279] мовної особистості, 

оскільки те, як людина виражає думки, залежить від її індивідуальних 

властивостей.  

Між концептуальною та мовною картинами світу спостерігаються суттєві 

відмінності. Передусім це – “наявність невербальних засобів вираження в 

концептуальній картині світу і лінгвістичних засобів творення загальних рис і 

національних особливостей мовної картини світу” [3, с. 11]. 

Мовна картина світу цілісна, але водночас складається з багатьох 

елементів. Неможливо охопити всю мову в цілому, але можна описати певні 

фрагменти. Концептуальна ж картина світу є цілісним уявленням про 

об’єктивний світ і місце людини в ньому, яке існує у свідомості окремої 

особистості.  

Мовна картина представляє світ опосередковано, інтерпретує його, а не 

створює дзеркальне відображення. Це – “суб’єктивний образ об’єктивної 

реальності” [72, с. 21], адже кожна людина відтворює світ по-своєму та 

неповторно. Тобто мовна картина світу – індивідуальна.  

Концептуальні картини у різних людей “приблизно однакові” [Качмар 

2014, с. 176], “єдині для всіх мовних колективів” [52, с. 9] через подібність 

мислення людей на конкретному етапі їхнього розвитку. Разом із цим 

концептуальні картини світу відмінні у представників різних епох, різних 

соціальних, вікових груп, відмінних галузей наукового знання тощо. 

Концептуальні картини світу можуть бути подібними у людей, які розмовляють 

різними мовами, та різними у людей, що спілкуються однією мовою. 

Відповідно, “у концептуальній картині світу взаємодіють загальнолюдське, 

національне та особистісне” [135, с. 50]. 
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Мовна картина світу суб’єктивна, оскільки породжується мовною 

свідомістю певного етносу. Вона має універсальну та національно-специфічну 

частини. Універсальною частиною є “сукупністю ментальних універсалій, 

позанаціональним мисленнєвим кодом, який виступає спільною основою 

природної мови, мислення та культури” [52, с. 20]. Національно-специфічна 

частина утворюється “внаслідок перекодування єдиного для всіх етносів 

мисленнєвого коду на вербальний у межах конкретної етнічної мови” [т. с.]. 

Мовна картина світу становить весь мовний зміст тієї чи тієї мови, а “не 

лише специфічні риси її семантики, особливості її внутрішніх форм” [98, с. 92], 

вона також відображає “ідіолектичні, нетрадиційні сполучення та 

екстралінгвістичні факти” [295, c. 305]. 

Концептуальна картина світу характеризується об’єктивним характером 

відображення реального світу, це «інваріант» інтернаціонального людського 

пізнання. 

Дослідники характеризують мовну картину світу як “стійке утворення, не 

позбавлене разом із тим певного динамізму” [19, с. 17]. Інші вважають, що вона 

“перебуває у постійному розвитку, застиглість для неї не властива” [10, с. 41]. 

Також існує думка, що мовній картині світу притаманна еволюційність 

розвитку, вона змінюється дуже повільно, “зберігаючи фрагменти наївного, 

іноді алогічного знання про світ, що сформувалося в період первинного 

мовного освоєння дійсності” [52, с. 21]. Концептуальна ж картина світу, “на 

відміну від мовної, постійно змінюється” [129, с. 44], відображаючи результати 

пізнавальної та соціальної діяльності. 

Мовні картини світу вербалізуються за допомогою природних мов, 

концептуальні  існують “у вигляді мови думки (lingua mentalis)” [19, с. 18] і 

здебільшого завдяки загальнолюдській здатності до концептуалізації. 

Існує дві концепції щодо співвідношення та взаємообумовленості 

концептуальної та мовної картин світу. 

Відповідно до першої концепції, ці картини світу повинні бути чітко 

розмежовані [106]. Концептуальна картина світу багатша та різноманітніша за 
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мовну, оскільки у її творенні задіяні різноманітні типи мислення, “бо не все 

сприйняте і пізнане людиною має вербальну форму та відображається за 

допомогою мови” [34, с. 25]. 

Прихильники другої концепції [164; 167] припускають можливість 

взаємодії цих картин світу та визнають існування площин їх взаємного 

перетину та накладання. Наприклад, концептуальну та мовну картини світу 

вважають “діалектично пов’язаними між собою як мислення й мова” [186, с. 

139], тому їх розмежування багато в чому є умовним. Ці картини світу “існують 

у паралельних вимірах різних видів свідомості (наукової та мовної)” [52, с. 9] і 

взаємодіють. 

Між мовною та концептуальною картинами світу існує тісний 

взаємозв’язок: концептуальна картина світу “виражається назовні через слово” 

[151, с. 279], мова ніби “окреслює, виокремлює певні елементи концептуальної 

картини світу” [75, с. 398]. 

Поділяємо позицію прихильників другої концепції та вважаємо, що мовна 

картина світу, яка знаходиться в єдності з концептуальною, передбачає як 

мовні, так і немовні знання. Визнання існування концептуальної та мовної 

картин світу дозволяє дослідити процеси категоризації світу й концептуалізації 

знань,  адже шлях до свідомості й ментальних структур пролягає через мову. 

Хоча концептуальна картина має невербальний характер і складається з 

концептів, вона корелює з мовною картиною світу як своєю вербальною 

репрезентацією.  

 

1.2.2 Концепт як одиниця картини світу 
У трактуванні поняття “концепт” вчені виокремлюють три підходи. 

Перший підхід враховує культурологічний аспект і визначає концепт як 

“згусток культури в свідомості людини” [203, с. 43]; те, у вигляді чого культура 

входить у ментальний світ людини. Тим часом концепт це й те, за допомогою 

чого пересічна людина сама входить в культуру, а в деяких випадках і впливає 

на неї [т.с.]. Тоді роль мови другорядна, вона є лише допоміжним засобом. 
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Другий підхід [2; 8] представляє семантику мовного знаку єдиним засобом 

формування змісту концепту. 

Представники третього підходу вважають, що концепти виникають у 

свідомості людини “не тільки як натяки на можливі значення”, “алгебраїчне їх 

вираження” [122, c. 282]. Вони не лише “оперативні змістові одиниці пам’яті, 

ментального лексикону, концептуальної системи й мови мозку” [111, с. 7], а є 

результатом зіткнення значення слова з особистим і народним досвідом 

людини, тобто концепт є посередником між словами й дійсністю. Він 

“акумулює в собі весь спектр психічного відображення дійсності та самого 

себе” [80, с. 41], а також “відбиває світ національного світосприйняття 

предметів і понять, позначених мовою” [128, с. 71]. 

Основним джерелом формування концептів є “особиста пізнавальна 

діяльність” [165, с. 43] людини, серед іншого й через її комунікативну 

діяльність. “Першоосновою виникнення концепту є явище реальної дійсності” 

[181, с. 276], людські знання про яке узагальнюються й абстрагуються аж до 

виникнення певного концепту. У процесі формування концепту як ментальної 

одиниці до цих логічних та об’єктивних знань додається емоційний елемент – 

враження, асоціації, судження. Основою визначення концептів є їхні 

“інтерактивні характеристики”, а не “винятково інгерентні якості” [117, с. 155]. 

Структура концепту складна й багатомірна. Вона передбачає визначальну 

(актуальну) ознаку, додаткову (пасивну, історичну) ознаку та внутрішню 

(зазвичай не усвідомлювану) форму [203, с. 21]. Структурні компоненти 

концепту мають різну когнітивну природу. 

Лінгвокультурологи у структурі концепту виокремлюють три компоненти 

чи шари – понятійний, перцептивно-образний та ціннісний [82, с. 91; 169, с. 

55;]. 

Понятійний компонент у змісті концепту не є метафоричним і не залежить 

від внутрішньосистемних характеристик його мовного позначення (імен/і 

концепту) [41]. Щоправда, цей компонент зберігається у свідомості у 

вербальній формі й може відтворюватися безпосередньо в мовленні, він 
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зазвичай зафіксований лексикографічними джерелами та є “фактуальною 

інформацією” [169, с. 22]. Поняттєвий складник вербалізується через пряму 

номінацію та понятійні ознаки. 

Образний компонент представлений перцептивними і когнітивними 

(метафоричним) образами. Це – “згусток життєвого досвіду зафіксований у 

пам’яті людини” [83], пов’язаний із предметом, явищем, подією, якістю. 

Образність концепту – це його “здатність створювати наочно-чуттєві уявлення 

відносно своїх позамовних референтів” [169, с. 26]. Образний складник 

актуалізується у мові за допомогою конвенціональних та образних метафор, 

тобто метафоричної номінації. 

Концепт включає в себе сукупність усіх поняттєвих смислів, а також 

оцінних, образних та емотивних асоціацій, “які народжуються при свідомому 

чи несвідомому використанні, сприйнятті й інтерпретації певної мовної 

одиниці” [122, с. 7]. Ціннісний складник нерозривно поєднаний із поняттєвим 

та образним компонентами. Одним із аспектів відображення взаємодії дійсності 

й людини є оцінний [170, с. 38]. 

Окремі вчені обов’язковим в структурі концепту вважають символічний 

компонент – “елемент, внесений культурою, що реалізується в конкретних 

моментах спілкування” [93, с. 36]. Наприклад, у різних мовах слова-

відповідники іноді мають неоднакові асоціації. Наприклад, “для іноземця 

українські слова верба, тополь, явір, калина – назви дерев і кущів, а для 

українця вони мають символічне значення, закріплене й зафіксоване в 

фольклорі та поезії” [169, с. 25]. 

Отже, погоджуємось з думкою А. М. Приходька, який визначає концепт як 

“такий складноструктурований феномен, поняттєвий початок якого, проходячи 

крізь сито перцептивно-образних асоціацій, органічно поєднується з ціннісною 

рефлексією” [169, с. 30]. Він є “ментальним соціально й національно 

специфічним утворенням” [163, с. 103] і містить всю комунікативно значиму 

інформацію. 
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Принципами упорядкування концептів є протиставлення та бінарність [19, 

с. 19]. Основні орієнтаційні категорії верх – низ, всередині – зовні, центральне – 

периферійне, активне – пасивне тощо, очевидно, трапляються в усіх культурах, 

але те, “як концепти орієнтовані та які орієнтації більш важливі, у різних 

культурах різне” [117, с. 48]. 

З одного боку, концепт є реальним: через денотат він є виразником 

реального світу, перебуває у часово-просторових відношеннях. З іншого – 

концепт не належить до реальної дійсності, оскільки є проєкцією ідеального, 

вічного. Йому “властива тенденція до тривалих трансформацій – 

удосконалювань” [181, с. 273]. Концепт не просто відображає дійсність, а 

узагальнює її, розкриває в одиничному об’єкті суттєве, нетлінне. Цієї ж думки 

дотримується й А. Вежбицька, яка вважає, що концепт – це “об’єкт зі світу 

“Ідеальне”, який має ім’я в мові та відображає культурно обумовлені уявлення 

людини про світ “Дійсне” [38, с. 18]. 

Ознакою концепту є динамізм: здатність поповнюватися, змінюватися та 

відбивати людський досвід. Концепти, що виникають з нашого досвіду, 

“вільні”, а не “жорстко визначені” [117, с. 156]. Набуваючи досвіду, людина 

трансформує його в певні концепти, які логічно поєднуються між собою, 

утворюють концептуальну систему; вона “безперервно конструюється, 

модифікується й уточнюється людиною” [152, с. 102]. Це пояснюється 

властивістю концепту змінюватися у свідомості. На концепти, як частини 

системи, впливають інші концептіи й змінюють їх. Із часом змінюється й 

кількість концептів та обсяг їхнього змісту. 

Існують універсальні й етнокультурні (чи етнічні [122, с. 284-285]) 

концепти [70, с. 10; 129, с. 24; 135, с. 52] або ж загальнолюдські та 

етноконцепти [183, с. 416]. 

Універсальні концепти “неоднорідні”, у їхньому складі є як “категоріальні, 

так і повсякденні / звичайні” [169, с. 48] ментальні утворення. Універсальними 

концептами є вода, сонце, простір, дім, земля, дружба тощо, хоча й такі 

концепти можуть виявляти національну специфіку [165, c. 85]. Очевидно, 
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навіть універсальним концептам властиве культурне забарвлення. Однак 

існування універсальних концептів сприяє взаєморозумінню між 

національними спільнотами. При наявності однакового набору універсальних 

концептів “у кожного народу існують особливі, лише йому властиві 

співвідношення між цими концептами, що й створює основу національного 

світобачення та оцінки світу” [135, c. 69] Існування універсальних концептів не 

заперечує факту етнокультурних концептів, які орієнтовані на певний етнос та 

описують культуру окремої нації. Прикладами таких концептів є французьке 

savoir-vivre – “вміння жити собі на втіху”.  

Серед лінгвокультурних концептів розрізняють концепти-автохтони, які є 

абстрагованими значеннями своїх конкретних мовних реалізацій і 

характеризуються етнокультурними семами; протоконцепти – “універсальні 

концепти” – абстраговані від мовних реалізацій ментальні одиниці; метафізичні 

(із великим ступенем абстрагованості) та потенційні концепти – ментальні 

структури без відповідного лексичного вираження, що не є ціннісно значимими 

для мовної спільноти [41, с. 38]. 

Окремі вчені пропонують поділяти концепти на індивідуальні, 

мікрогрупові (сім’я, друзі), макрогрупові (соціальні), національні, цивілізаційні 

та загальнолюдські [195, с. 14]. 

Цей розподіл співвідноситься з концепцією В. В. Красних [106, с. 130]: 

кожна мовна особистість має власний “індивідуальний когнітивний простір”. 

Оскільки людина є соціальною істотою, у її індивідуальний когнітивний 

простір входять “колективні когнітивні простори” та “когнітивна база” тієї 

національної лінгвокультурної спільноти, членом якої є ця особистість. 

Структуровані сукупності знань на рівні лінгвокультурної спільноти впливають 

на досвід поводження з речами, оперування ідеями та концептами. Відповідно, 

люди мають різний концептуальний досвід, а, отже, і загальнолюдські, 

національні та індивідуальні концепти. 

Разом із тим як універсальність, абсолютність, так і унікальність концептів 

вважаємо відносною. Окремі універсалії можуть мати певні відмінності або 
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наділятися більшим чи меншим значенням у різних народів, а деяким 

унікальним концептам можна знайти приблизний відповідник в культурі 

іншого етносу. 

За характером концептуалізованої інформації дослідники З. Д. Попова та 

Й. А. Стернін поділяють концепти на такі: уявлення – узагальнені чуттєво-

наочні образи предметів чи явищ (клен – дерево з широким різьбленим листям); 

схеми-концепти, представлені узагальненою контурною схемою (дерево 

взагалі); поняття-концепти, які складаються з загальних, суттєвих ознак 

предмета чи явища, що є результатом їх раціонального відображення та 

осмислення (‘квадрат’ – прямокутник з рівними сторонами); фрейми 

(багатокомпонентні концепти) – сукупність стандартних знань про предмет чи 

явище («Ресторан», «Екзамен»); сценарій (скрипт) – стереотипні епізоди з 

ознаками руху, розвитку («Відвідування ресторану»); гештальт – комплексна 

функційна мисленнєва структура, яка упорядковує різні окремі явища у 

пізнанні («Черга», «Гра») [165, с. 78- 86]. 

Концепти поєднуються в певні системи та сфери. Існують різні визначення 

концептосфери. Деякі вчені вважають її фрагментом концептуальної картини 

світу, що “сформований на основі уявлень людини та репрезентований 

сукупністю одиниць пам’яті (концептів)” [100, с. 31-32], які об’єднані за 

тематичною ознакою.  

Інші науковці визначають концептосферу як “складну структуровану 

цілісність, що може бути спроєктована на той чи той мовленнєвий шар” [96, с. 

21]. Існує також думка, що концептосферу певної зони дійсності створює 

сукупність концептів, у яких “відображений певний фрагмент довкілля” [205, с. 

96].  

У нашому дослідженні спираємося на визначення концептосистеми та 

концептосфери, яке пропонує О. О. Селіванова. Концептосистемою дослідниця 

вважає “систему концептів у свідомості людини або колективній свідомості 

етносу, що відтворює у вигляді структурованих й упорядкованих знань 

уявлення про світ, дійсність і результати внутрішнього рефлексивного досвіду” 
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[183, с. 405]. У межах концептуальної системи виокремлюють концептосфери, 

які репрезентують певну предметну галузь.  

Отже, людина в процесі мислення оперує концептами, які становлять не 

будь-які поняття, а лише “найбільш складні й важливі з них, без яких складно 

уявити собі ту чи ту культуру” [135, с. 27], оскільки лише коли логічне поняття 

“обростає спільними ціннісними для нації асоціаціями” [128 с. 71], воно стає 

концептом. Концепти відображають зміст здобутих знань, життєвого досвіду та 

результати пізнання людиною довкілля у вигляді конкретних одиниць. 

 

1.2.3 Мультимодальність як спосіб актуалізації концептів  
Людина мислить концептами, і ці думки проходять крізь призму 

філософських, етнічних, міфологічних, релігійних, національно-культурних, 

психологічних та інших позамовних чинників, що формують комплексний 

характер концепту. 

Концепт є сполучною ланкою між словом, дійсністю, поняттям; він 

містить значення слова та позамовний (когнітивний) фон, і водночас є 

своєрідною мовною універсалією. У структурі концепту “найбільш стійкі й 

наочні одиниці універсального предметного мовного коду” [245, с. 134], і є 

образами-символами концепту.  

Вираження концепту – це вся сукупність мовних і позамовних засобів, що 

“прямо чи опосередковано ілюструють, уточнюють і розвивають його зміст” 

[83, с. 91]. Тому одним зі шляхів вивчення концептів є аналіз внутрішньої 

форми їх імен. 

Концепт як одиниця концептуальної картини світу не має обов’язкового 

зв’язку зі словом чи іншими засобами вербалізації. Він може бути 

вербалізований, а може бути виражений і немовними засобами. Концепти по-

різному існують в різних своїх шарах, і в цих шарах вони по-різному 

сприймаються представниками конкретної культури. Як засіб взаєморозуміння 

й спілкування концепт актуально існує для всіх носіїв конкретної мови.  
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Мова є засобом доступу до концепту, адже коли концепт отримує 

вербальне вираження, то задіяні мовні одиниці виступають засобами 

вербалізації, мовної репрезентації концепту. Тому аналіз мовних засобів є 

“найбільш простим та ефективним способом” [165, с. 22] виявлення ознак і 

моделювання концептів. Він передбачає аналіз значення (семантики) певної 

лексичної одиниці (словникове тлумачення та мовленнєвий контекст), що й 

вербалізує відповідний концепт, втілений концептуальним аналізом. 

Під час комунікації концепти можуть отримувати й невербальне 

вираження через жести, рухи, серії жестів і рухів без слів. Розуміння 

вербальних концептів залежить “від контексту, відправника, отримувача, 

традиції та реальності котроїсь національної мовної концептосфери та 

національного культурного світу” [121, с. 284]. 

Концепт об’єктивується в мові: готовими лексемами та фразеологічними 

сполученнями зі складу лексико-фразеологічної системи мови; вільними 

словосполученнями; структурними та позиційними схемами речень, що несуть 

типові пропозиції (синтаксичні концепти); текстами й сукупностями текстів (за 

необхідності експлікації чи обговорення змісту складних, абстрактних чи 

індивідуально-авторських концептів). Домінувальним усе ж є лексичний рівень. 

Сукупність мовних засобів, які вербалізують концепт у певний період розвитку 

суспільства називають номінативним полем концепту [165, с. 66]. Це поле 

концепту може включати як прямі номінації концепту (його ядро), так і 

номінації окремих ознак концепту у відповідному контексті (його периферія).  

Мовний знак представляє концепт у комунікації не повністю, оскільки 

своїм значенням одиниця передає окремі концептуальні ознаки, релевантні для 

спілкування. Це підтверджують численні синоніми, різні визначення та текстові 

описи одного й того ж концепту. Адже кожна особистість репрезентує концепт 

по-своєму, віддаючи перевагу тим чи тим мовним засобам, що свідчить про 

індивідуальний характер людського пізнання. 

У межах критерію вербалізації можна виокремити два типи концептів: 

номіновані (або лексикалізовані) – ті, що мають стандартне загальновідоме 
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мовне вираження словом чи фразовим сполученням, зафіксованими у 

словниках; та неноміновані (або нелексикалізовані) – ті, що не мають 

стандартного загальновідомого мовного вираження. 

Здебільшого концепт представлений у мові окремим словом, у зв’язку з 

чим слово отримує статус імені концепту, або мовного знаку, який передає 

зміст концепту найбільш повно й адекватно. Утім трапляється, що концепт 

співвідноситься більш ніж з однією лексичною одиницею.  

Концепти, що лексикалізуються в мові, не є єдиним засобом ментальної  

репрезентації. Окрім однослівних одиниць “в мозковому коді наявні цілі фрази, 

що виражають етнічні стереотипи поведінки” [19, с. 22]. Щоб зрозуміти або 

пояснити концепт, необхідно шукати не якусь конкретну або абстрактну суть, 

що визначена цим концептом, а звернутися до вживання слова (його валентних 

та функційних характеристик). 

Часом один і той же концепт може бути переданий різними мовними 

засобами: словом, словосполученням, реченням, синонімічною групою. Ця 

багатоманітність потенціалу знакового вираження концепту свідчить про його 

значимість у системі цінностей окремого мовного колективу. 

Весь концепт може бути виражений сукупністю мовних засобів, кожен із 

яких розкриває лише його частину. Не все, що пізнає людина, “відображається 

за допомогою мови й не вся інформація, яка надходить із зовнішнього світу, 

набуває мовного вираження” [157, с. 8]. Слово є засобом доступу до 

концептуального знання, відтак людина може долучитися до концептуальних 

ознак, що безпосередньо не названі відповідним словом, а існують у значенні 

слова “у вигляді периферійних, прихованих, імовірних, асоціативних сем” [204, 

с. 38]. 

Мовні засоби необхідні “не для існування, а для повідомлення концепту” 

[165, с. 16]. Слова й інші готові мовні одиниці співвідносяться з комунікативно 

релевантними концептами, необхідними для спілкування, актуальними для 

інформаційного обміну. Багато концептів не має системних мовних засобів 

вираження, бо “обслуговують сферу індивідуального мислення” [165, с. 16]. 
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Природно думати, що за одним і тим же словом у психіці різних людей 

можуть стояти різні ментальні утворення. Отже, “не тільки різні мови 

концептуалізують дійсність по-різному, але за одним і тим же словом однієї 

мови у думках різних людей можуть стояти різні концепти” [222, с. 27–28]. 

Цілковита відсутність концепту в тій чи тій лінгвокультурі – явище 

виняткове, ще більш виняткове, ніж відсутність однослівного вислову для 

певного концепту. Різниця між культурами виявляється у “кількісній та 

комбінаторній перевазі ознак під час концептуалізації світу” [83, с. 93].  

Дещо інакше реалізується природа концепту в художньому творі, де до 

його значення додається фактор людини (автора або читача). Винятково 

важливою є особистість автора, оскільки “його своєрідне сприйняття світу, 

індивідуальність, емоційність, етнічні та культурні особливості, які 

вербалізуються в художньому творі, відображають багату палітру його бачення 

світу” [48, с. 150]. Ця палітра містить етнічну, культурну, мовну, соціальну й 

індивідуальну складові. 

Індивідуально-авторські концепти в тексті виражаються експліцитно та 

імпліцитно. До експліцитного вираження належить репрезентація концепту в 

тексті за допомогою певної лексеми, назва якої, як правило, збігається з цим 

концептом у загальноприйнятому розумінні. Імпліцитна репрезентація 

індивідуально-авторського концепту здійснюється за допомогою не лексичних 

одиниць, що традиційно вербалізують однойменний культурний концепт, а 

інших лексичних, граматичних та стилістичних засобів, які характеризують 

мовну особистість письменника та актуалізують ті характеристики концепту, 

що формують його асоціативно-образний та оцінний шари. Індивідуальні 

ознаки концепту сприяють урізноманітненню мовних засобів його вербалізації. 

Така постійна тенденція до вербалізації індивідуальних ознак концепту сприяє 

їх доступності іншим людям та співвідносить з національними концептами. 

Аналіз вербальної об’єктивації поняттєвої, ціннісної та предметно-

образної складових концепту дозволяє переконливо описати конкретний 

концепт, його місце в лінгвокультурі та свідомості носіїв мови. 
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Окрім вербальних форм, концепти мають інші невербальні актуалізації за 

допомогою візуалізацій, наприклад, у живописі, скульптурі, художній 

фотографії, за допомогою музики тощо. Мультимодальне вираження концептів 

є їх “відтворенням за допомогою різних каналів передачі інформації” [210, с. 

54]. 

У різних типах дискурсу поєднання вербальних і невербальних типів 

актуалізації концептів виконує неоднакові функції. Наприклад, у політичному 

дискурсі через візуальні й звукові характеристики здійснюється 

“маніпулятивний вплив переконання на адресата” [112, с. 194], у художніх 

текстах візуальні засоби, зокрема графічні, дозволяють привернути увагу 

читача й справити на нього перше враження. У постмодерністських прозових 

художніх текстах “синтез лінгвістичних, візуальних та графемних засобів” має 

на меті не лише вплинути на читача, а й “залучити його до співгри” [209, с. 

326]. У масмедійному дискурсі візуальна актуалізація концепту створює 

емоційний ефект, зображення сприяють розширенню та висвітленню 

вербальної інформації. У кінодискурсі вербальні й невербальні засоби 

вираження концептів посилюють демонстрацію емоцій, коли прямо чи 

опосередковано виражена певна емоція “поєднується з характерними жестами, 

мімікою та фізіологічними проявами” [210, с. 53]. Емоції набувають 

“мультимодальну реалізацію через взаємодію семіотичних ресурсів за 

посередництвом візуального й аудіального модусів” [109, с. 18]. 

Отже, взаємодія вербальних і невербальних засобів актуалізації концептів 

у мультимодальних текстах (тут – у широкому семіотичному сенсі), їх 

поєднання у смислове й функційне ціле, апелює до різних органів чуття 

адресата й у такий спосіб здійснює на нього комплексний прагматичний вплив.  
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1.3 Індивідуально-авторська картина світу з погляду сучасної 

філології 
 
1.3.1 Художня й індивідуально-авторська картини світу в їх специфіці 

та взаємодії 
Творча діяльність автора зумовлює його сприйняття та розуміння світу, а 

віддзеркаленням концептуальної картини світу у свідомості автора, що відбиває 

його світогляд і мову, є художня картина світу. 

Особлива увага до вивчення художньої картини світу не випадкова, 

оскільки індивідуалізоване мовлення більш рухливе й через це максимально 

чутливе до змін як у мовному, так і в соціально-культурному середовищі. У 

сучасній лінгвістиці існують різні версії тлумачення поняття «художня картина 

світу», тому чіткої дефініції для цього часто вживаного терміну не існує.  

Окремі дослідники наголошують на важливості індивідуальної 

інтерпретації дійсності та досвіду людини й наближаються до розуміння 

художньої картини світу під кутом її рецепції. Вважають, що художня картина 

світу “виникає у свідомості читача під час сприйняття ним художнього твору 

(або у свідомості глядача, слухача – під час сприйняття інших творів 

мистецтва)” [164, с. 40]. Ця концепція враховує динамічність художньої 

картини світу й гнучкість образу реальності, який утворюється індивідуальною 

свідомістю її носіїв, але залишає поза увагою той факт, що художня картина 

світу є результатом самоідентифікації не лише об’єкта, а також і суб’єкта 

комунікації – автора художнього твору. 

Інші вчені поділяють думку про суб’єктивність як іманентну властивість 

художньої картини світу й наголошують на важливості матеріалізації “у 

художніх образах певного світорозуміння та світосприйняття художника” [66, 

с. 10]. Такий підхід пропонує інтерпретацію художньої картини світу як 

цілісної системи “художньо-образних уявлень про реальну дійсність, 

встановлених художньою практикою” [194, с. 52], але недостатньо приділяє 
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уваги тому, що окрім суб’єктивних складників, художня картина світу охоплює 

ще й важливу частину істинного (об’єктивного) знання про довкілля. 

Інтегративний підхід до розуміння художньої картини світу пропонує 

визначати її як “систему узагальнених уявлень про ту чи ту історичну епоху, 

яка складається внаслідок осмислення творів мистецтва, що належать цьому 

періоду” [62, с. 17]. Переваги цієї концепції вбачаємо в тому, що конкретна 

художня картина світу виступає як невід’ємна частина спільного 

загальнолюдського світобачення й світовідчуття, важлива складова загальної 

картини світу. 

Ємність поняття «художня картина світу» зумовила термінологічне 

розгалуження й синонімічне уживання близьких, але не тотожних за змістом 

найменувань: художня дійсність, художня реальність, художнє бачення, 

художній образ, модель світу [115]. Попри розбіжність поглядів та 

термінологічну нестрункість сучасних досліджень, спостерігається 

одностайність думок стосовно того, що художня картина світу – це більше 

продукт перцепції, сприйняття “збоку”. 

Художня картина світу містить загальну частину, адже “формується на 

основі єдиного для всіх членів певної лінгвокультурної спільноти досвіду” 

[225, с. 277], до того ж у ній “засобами мистецтва слова виражено характер 

художнього мислення автора, його особисту інтерпретацію світу” [149, с. 119]. 

Широке розуміння художньої картини дозволяє визначити її головні 

ознаки: синтез раціонального й емоційно-ірраціонального складників, 

образність і наочність, експресивність та емоційна насиченість, співіснування 

універсального й специфічного, опосередкованість, спрямованість на зовнішній 

та внутрішній світ людини, одночасна системність і хаотичність. 

Отже, інтегративний підхід передбачає, що художня картина світу – це тип 

художнього світобачення, спосіб організації та експлікації зовнішнього 

(природного, соціального) і внутрішнього світу людини, особливості якого 

визначаються конкретним історичним часом і простором. 
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Художня картина світу є складовою певної епохи, “входить до континууму 

культури, де вона постійно корегується й розвивається в ході створення нових 

творів мистецтва” [230, с. 26], і так само стимулює появу нових оригінальних 

художніх конструкцій. Вона формується у свідомості людини (автора чи 

читача) завдяки одиницям мови, а також “культурним, змістовним, 

семантичним пластам, що оточують художній текст” [48, с. 150]. Особливість 

художньої картини світу деяких авторів полягає в тому, що в ній можуть 

існувати концепти, яких немає в мовній картині світу. Вона вибудовується 

ієрархічно й конкретизується у формі індивідуально-авторської картини світу 

митця. 

Для реконструкції художньої картини світу, що відображає картину світу 

певної історичної епохи, необхідне вивчення індивідуальних картин світу 

окремих авторів, у яких виявляються визначальні категорії людського 

світобачення в їхній особистісній інтерпретації. При зіставленні авторської 

художньої картини світу з загальнокультурною можна як підкреслити їхню 

спільність, так і виокремити специфіку авторської картини світу. Результатом 

буде реконструкція картини світу самого автора та тієї культури, до якої він 

належить. 

Індивідуально-авторська картина світу – це суб’єктивна реальність автора, 

втілена в його творах, і створена в результаті переосмислення об’єктивної 

дійсності, тобто це результат концептуалізації та категоризації світовідчуття 

конкретного індивіда. 

Оскільки письменник втілює ту чи ту національну культуру, на його 

індивідуальну картину світу накладає відбиток концептуальна картина світу, 

“яка інтерпретується ним через індивідуально-авторське сприйняття та 

реалізується за допомогою вербалізації” [135, с. 43]. Хоча індивідуальна 

картина світу автора й опосередкована соціальним знанням, вона є “продуктом 

суто індивідуального моделювання зовнішнього світу” [227] та індивідуального 

ставлення до нього. Отже, основою індивідуально-авторської картини світу є 

когнітивна база, на яку накладається власне модифіковане бачення світу – 
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емоційно забарвлена система образів, не лише зорових, але й звукових, 

смакових, тактильних та нюхових. 

Окремі дослідники віддають перевагу терміну авторська картина світу, 

який розуміють як систему “уявлень художника про світ, засновану на 

світогляді та світовідчутті, що отримує вираження в структурах і змісті 

художньої практики” [39, c. 141]. Це поняття враховує позицію автора, його 

творчі та світоглядні установки, позицію реципієнта та можливість переносу 

форм естетичного досвіду, вражень, отриманих від спілкування з мистецтвом у 

сферу повсякденності, а також можливість визначення місця та ролі мистецтва 

в просторі того чи того типу культури. 

Індивідуально-авторська картина світу – складова художньої картини 

світу, яка виникає у свідомості людини в процесі сприйняття художнього 

твору, у якому “втілено конкретний образ у тому чи іншому часо-просторовому 

діапазоні” [247, с. 280]. Вона “виникає і розвивається за іманетними законами, 

це об’єктивна картина в її суб’єктивному відображенні шляхом авторизації” 

[200, с. 242]. Створене автором кодується певними мовними засобами й 

визначення пріоритетів у використанні ним зображально-виражальних засобів 

дозволяє адекватно описати особливості його творчості та індивідуально-

авторської картини світу. 

У межах художньої картини світу виокремлюють також поетичну картину 

світу, яка є художнім світом, створеним творчою уявою автора, і втіленим в 

образній формі згідно з певними інтенціями. На думку Ж. М. Маслової, 

поетична картина є складовою мовної картини світу, її своєрідність обумовлена 

тим, що “поетичний текст – це особлива форма існування мови” [137, с. 150]. 

Поетична мовна картина світу письменника реалізується в художній творчості і 

створюється за допомогою поетичних мовних засобів, але разом із тим “вона 

співвідноситься з загальною концептуальною картиною світу та індивідуально-

авторською концептуальною картиною світу й зумовлена психологічним типом 

поета” [114, с. 76]. 
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У поетичній картині світу репрезентовано передусім слабо структуровані, 

але значимі для індивідуальної та національної свідомості концепти, пов’язані з 

осмисленням побутового досвіду людини, емоцій, які “людина знає імпліцитно 

та прагне екстеріозувати” [137, с. 150], які чітко не визначені досвідом прямої 

взаємодії з об’єктами. Специфіку поетичної картини світу визначає важливість 

модусного компонента (слухові, зорові, нюхові, тактильні модуси). 

Отже, творчу діяльність носіїв культури відбито у колективному світогляді 

й репрезентовано в художній картині світу – системі уявлень, що склалася 

внаслідок осмислення творів мистецтва певної історичної епохи. У межах цієї 

картини світу існує поетична картина світу, своєрідність якої зумовлена 

особливостями мовної форми. Художня картина світу конкретизується в 

індивідуально-авторських картинах світу.  

Дослідження індивідуально-авторської картини світу дозволяє осягнути 

символи епохи, що формують як картину світу в цілому, так і художню картину 

світу окремого митця. Кожна людина, і тим більше творча, сприймає та 

відображає світ унікальним способом. Вона виокремлює ті  головні образи, які 

відповідають її суб’єктивним поглядам. А відтак, і вербалізація уявлень про 

світ забарвлена суб’єктивністю.  

 

1.3.2 Аспекти дослідження художньої та індивідуально-авторських 
картин світу 

Індивідуально-авторські картини світу, як і художні картини світу, є 

складними й поліаспектними явищами. Авторська свідомість упорядковує різні 

виміри когнітивної, семіотичної, комунікативної й емотивної систем, які 

репрезентовані в тексті. А тому дослідження індивідуально-авторської картини 

світу має бути комплексним, із застосуванням сучасних підходів і методів, що 

забезпечать інтеграцію лінгвокультурологічного, лінгвокогнітивного й 

лінгвосеміотичного аспектів її формування. 

У межах лінгвокультурного підходу дослідники виявляють лексичні 

засоби експлікації ключових концептів індивідуально-авторської картини світу 
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[150]; вивчають вербальну репрезентацію змістової структури 

лінгвокультурних концептів: поняттєвого, символьно-образного й ціннісного 

складників [185]; встановлюють сполучуваність, словотвірні відношення 

лексем, що репрезентують певні концепти, їх можливість входити до 

фразеологічних одиниць [174], проводять семантичну реконструкцію 

авторської концнептосфери через ключове слово та номінатему [138]. 

Існує погляд на художню й індивідуально-авторську картини світу як на 

“багаторівневі” явища [39] і в їх реконструкції виокремлюють кілька рівнів, 

яким відповідають певні виміри індивідуально-авторської картини світу. 

Перший рівень – загальнокультурний, йому відповідає соціокультурний 

вимір авторської картини світу. На цьому рівні розглядаються характеристики 

історичної епохи як певного типу культури, параметри життєвого світу, 

побудова соціуму, форми світогляду та світовідчуття, оптика сприйняття епохи, 

форми зберігання й передачі досвіду та знань, сталі смисли та універсалії 

культури.  

Аналіз другого рівня спирається на усвідомлення автора як “емпіричного 

суб’єкта” [39, с. 141], що відповідає психологічному й соціологічному вимірам 

авторської картини світу. Цей рівень передбачає розгляд соціологічного виміру 

процесу створення художніх цінностей, а також усіх аспектів психології 

творчості. 

Третій рівень передбачає вивчення параметрів творчого методу, 

можливостей автора впливати через творчість на складання художньої картини 

світу реципієнта. Цьому рівню відповідає креативний вимір авторської картини 

світу. Автор виступає як суб’єкт творчості, що працює в межах певного 

творчого методу, у властивій йому унікальній манері. 

Четвертий рівень передбачає вивчення комунікативних структур художніх 

творів, механізмів взаємодії автора та адресата всередині смислового простору 

окремо взятого твору. Йому відповідає художньо-комунікативний вимір 

авторської картини світу. 
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У цій дисертації підтримуємо концепцію полівимірності індивідуально-

авторської картини світу, а не її багаторівневості й ієрархічності. 

Лінгвістичний підхід до вивчення індивідуально-авторської картини світу 

може поєднуватись з психолінгвістичним. Це дозволяє здійснити аналіз засобів 

репрезентації переважної модальності сприйняття автора і виявити особливості 

використання тих чи тих мовних засобів, які “прямо залежать від 

психологічного типу поета” [114, с. 81].  

Картина світу в художньому творі відображає індивідуальну картину світу 

у свідомості письменника й утілюється у виборі мовних та образних засобів. 

Наприклад, творчий замисел автора та описувана ним у творах епоха 

вмотивовує використання ним запозиченої лексики, що “значною мірою слугує 

для характеристики персонажів” [153, с. 72]. Аналіз індивідуальної мовної 

системи письменника чи поета, у якій виявляється специфіка індивідуального 

художнього мислення й бачення світу, є ключем до розуміння авторської 

мовної картини світу. Дослідження мовних засобів об’єктивації концептів – 

ефективний спосіб проникнення в концептосферу автора з метою виявлення її 

специфічних рис, осмислення його світорозуміння й поведінки. 

Однак слід визнати, що лінгвокультурологічний підхід є фрагментарним, 

оскільки він обмежений дослідженням мовних одиниць, а тому дослідники 

залишаються у площині мовних одиниць, а не знаків. Необхідною вважаємо 

когнітивно-семіотичну інтерпретацію результатів аналізу мовних засобів 

об’єктивації концептів, що дозволяє здійснити моделювання концептів, тобто 

структурований опис їх змісту та специфіку його кодування. Лінгвокогнітивний 

підхід, суть якого полягає в “постійному співвіднесенні різних форматів знання 

з мовними формами, що їх об’єктивують” [110, с. 5] і покликаний глибше 

зрозуміти індивідуально-авторську картину. 

В індивідуально-авторській картині світу поєднано три складники: 

когнітивна база тієї національної лінгвокультурної спільноти, членом якої є 

автор, набір колективних когнітивних просторів тих соціумів, до яких він 
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входить (наприклад, авторів як представників одного літературного напряму), 

індивідуальний когнітивний простір. 

Когнітивна база або “базове стереотипне ядро знань” [172] – це 

“сукупність необхідно обов’язкових знань і національно-детермінованих та 

мінімізованих уявлень тієї чи тієї національно-лінгвокультурної спільноти” 

[106, с. 131], що структурована певним чином. Ця база “виокремлюється з 

індивідуальних концептосфер як певна їх частина” [147, с. 191], яка одночасно 

належить усім членам лінгвокультурної спільноти. 

Об’єктивно та незалежно від людини існує реальний простір. Суб’єктивні 

відчуття людини, те, як вона сприймає органами чуття довкілля й закріплює 

його в мовних формах, утворюють “перцептуальний простір, який є 

посередником між реальним і когнітивними просторами” [205, с. 97]. 

Когнітивний простір є “певним чином структурованою сукупністю всіх знань і 

уявлень, що властиві або конкретній мовній особистості (індивідуальний 

когнітивний простір), або тому чи тому соціуму (колективний когнітивний 

простір)” [106, с. 131]. 

Індивідуальний когнітивний простір представлений індивідуальними 

знаннями та безпосередніми уявленнями самого автора, які спираються на 

неповторний життєвий і культурний досвід, і не завжди збігаються з 

колективними (соціумними або національними). Оскільки письменник  є 

представником конкретної національної культури, на його індивідуальну 

картину світу накладає відбиток концептуальна картина світу, “яка 

інтерпретується ним через індивідуально-авторське сприйняття та реалізується 

за допомогою вербалізації” [135, с. 43]. На основі трьох наведених складників 

здійснюється переосмислення об’єктивної дійсності, концептуалізація та 

категоризація світовідчуття певною мовною особистістю. Результатом є 

суб’єктивна реальність автора, втілена в його творах. Тобто індивідуально-

авторська картина світу ґрунтується на когнітивній базі, на яку накладається 

власне модифіковане бачення світу як емоційно забарвлена система образів, не 

лише зорових, але й звукових, смакових, тактильних та нюхових. 
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Дослідники, які дотримуються лінгвокогнітивного підходу до вивчення 

індивідуально-авторських картин світу, фокусують увагу на динаміці 

ментальних просторів [141]; реконструюють концептуальні метафори, 

вивчають ідіостиль, центральною одиницею якого є індивідуально-авторський 

концепт, та концептуальні пріоритети письменника [64]; встановлюють 

когнітивні моделі словесного поетичного образу [21]; здійснюють аналіз 

номінативних одиниць, які вербалізують базові концепти [92]; вивчають 

створення образів на основі асоціативних ознак, яке залежить від когнітивного 

досвіду людини, її мовної свідомості. Образ же є “одним зі складників 

концептуальної системи мислення людини” [226, с. 26], що розкриває те, як 

митець розуміє, категоризує й переосмислює світ. 

Ці два підходи – лінгвокультурологічний і лінгвокогнітивний є 

взаємопов’язаними та взаємодоповнювальними, оскільки “в основі формування 

індивідуальної картини світу лежать когнітивні структури” [214, с. 32]. А 

художня картина світу є “сукупністю специфічних когнітивних структур, що 

представлені в тій чи тій формі в індивідуальній свідомості й колективному 

несвідомому” [139]. Мова ж є однією зі сфер прояву когнітивних процесів. Їх 

розгляд неможливий без опори на мову, а лінгвістичні дослідження мови поза її 

властивостями, пов’язаними з процесом пізнання, не дають уявлень про її 

антропоцентричну суть. Адже інтерпретуючи отримувану інформацію, людина 

ніби вимірює її відносно лінгвістичних, прагматичних і культурологічних 

факторів, співвідносить її зі знаннями, які вона вже має, і породжує нові 

смисли, які й фіксує мова. 

Складну природу взаємодії пізнання, індивідуальної свідомості й мови 

дозволяє описати модель, оперта на концепти  як ментальні одиниці та їх 

сукупності – концептосфери, що знайшли мовну об’єктивацію в художньому 

тексті. 

Лінгвокогнітивний підхід можна вважати рухом від індивідуальної 

свідомості до культурної. А лінгвокультурологічний підхід – рухом від 

культури до індивідуальної свідомості. Ці два підходи до моделювання 
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концептів індивідуально-авторської картини світу перетинаються й 

поєднуються дослідниками. 

Варто зауважити, що мова – не єдиний можливий засіб вираження 

авторського погляду на світ, адже існують перцептивний, когнітивний та 

емоційний рівні сприйняття. З огляду на це індивідуально-авторську картину 

доцільно розглядати як полімодальне явище.  

Результативним буде семіотичний підхід до вивчення індивідуальної 

картини світу творчої особистості, оскільки він апелює до авторських форм 

репрезентації та втілення поглядів на світ через різні модуси знаків і передбачає 

знаходження сталих одиниць коду – знаків, дослідження особливостей їх 

поєднання в одиниці вищого рівня та використання автором [20, с. 90]. 

Досліджуючи цей аспект, вчені вивчають семіотичні схеми когнітивної 

рецепції картини світу [88]; розшифровують конотацію семантики певних 

концептів на основі внутрішніх відношень та встановлюють можливі 

семантико-семіотичні зв’язки [156]; проводять аналіз різних феноменів 

художнього тексту, виділяють зв’язки між ними та вибудовують їх у логічну 

систему [130]; застосовують семіолінгвістичний аналіз у перекладах художніх 

текстів [142]. 

У літературі й мистецтві крізь призму мовної структури семіотичний 

аналіз дає можливість читати явища культури як тексти й виявляти їх 

універсальні значення. Він також дозволяє з’ясувати, яку інформацію передає 

організоване повідомлення, за допомогою яких знаків цю інформацію 

закодовано, і як вони співвідносяться з ідеями автора й глибинними смислами 

тексту. 

У відповідності з дослідженням Ч. Пірса, знаки диференціюють на 

індексні, іконічні та символічні [162, с. 185-186]. Індекси заміщують референт 

простим вказуванням, тому їх можна інтерпретувати як наслідок чи симптом 

певної причини. Індекси є знаками без конвенціонального значення, їх 

розуміння визначається лише функцією вказування.  
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Іконічні знаки відтворюють ряд якостей, що властиві тому об’єкту, який 

вони позначають. До іконічних знаків належать звуконаслідувальні слова, 

пейзажні, портретні описи в літературі тощо. 

Символічні знаки є знаками абстрактних референтів: ідей, уявлень, понять, 

адже референт символу не сприймається органами чуття. Знак-символ має 

“високий рівень концентрації та концептуального висловлення ідей” [202, с. 

13]. Смисл символу неможливо остаточно розтлумачити, оскільки він 

поєднаний з вихідним смислом і водночас є простором для багатозначного 

тлумачення. Найважливішою властивістю символів є “їх іманентна 

багатозначність і розпливчастість меж” [136, с. 97], один символ може мати 

декілька смислів. Символічність значення найперше зумовлена індивідуальною 

картиною світу поета, але й “сягає корінням ментального та етнонаціонального 

підґрунтя, адже мова містить зразки – етносимволи, які виражають світогляд 

народу” [249, с. 152] 

Визначальною платформою у створенні картини світу є образність, яка 

створюється як вербальними, так і невербальними засобами. Прикладом 

невербальної комунікації є образотворче мистецтво, що належить до того рівня 

зображення, де “лінія, колір, рух сполучаються один з одним і утворюють 

єдине ціле, що підкорюється своїм власним закономірностям” [68, с. 105]. 

Мистецтво живопису складається на основі застосування перцептивного коду 

для створення зображень, за допомогою яких встановлюється відповідність між 

матеріальним боком знаку й певними смисловими образами, поняттями й 

уявленнями, які закарбувалися в розумовій і чуттєво-емоційній сфері психіки 

людини через попередній досвід. Якщо розглядати мистецтво в семіотичному 

сенсі, то воно є формою комунікативної діяльності, що виробляє особливі 

знакові системи – художні образи. 

Витвір мистецтва недоцільно розглядати як автономний знак. Радше це -

складний текст зі знаків “мови живопису” як особливого виду семіотичних 

систем. Візуальна мова виражає емоційніші, глибші думки або навіть 

неоднозначні ідеї. Наприклад, почуття, емоції, відчуття не мають наочних 
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форм, які можна було б показати. Проте їх можна позначити через людину, 

природу, предмети або геометричні форми, кольорові чи світлові уособлення. 

Отже, зображення може слугувати візуальним знаком емоційних відношень. 

Елементами кодування в образотворчому мистецтві є колір, тон, лінія, 

пляма чи крапка. Процес “образотворчого семіозису породжує знаки”, які 

здебільшого є суб’єктивними знаками у свідомості художника й 

інтерпретатора. Під час творчого процесу художник “не лише використовує 

загальноприйнятий синтаксис, але і певним чином створює власний синтаксис” 

[118, с. 120]. 

Реконструювати індивідуально-авторську картину світу художника можна 

за допомогою цільності та єдності елементів форми – композиції, колориту, 

малюнку тощо, які повинні підкорятися основоположному завданню. 

Для глибшого розкриття ідеї художник використовує засоби художньої 

виразності (формат, світло й тінь, об’єм, пропорції, плановість, колір, тон, 

лінію, фактуру, штрих, контраст). Наприклад, символічне значення несуть 

колір і форма: плавні лінії та округлі форми передбачають спокій і гармонію, а 

різкі, незграбні обриси – неспокій і конфлікт. Дотримання законів композиції 

створює виразні образи, розкриває ідейний зміст, передає емоційну атмосферу 

відповідної сюжетної лінії. Моделювання форми великими площинами та 

накладання різких штрихів посилюють експресивність образу.  

Належність до певного художнього напряму відбивається на 

індивідуально-авторській картині художника. Зокрема, специфіка 

спостереження за природою (характерна для епохи Відродження) стимулювала 

проблему спостерігача (особливість напряму бароко). Унаслідок цього 

художники переключили увагу з дійсного на те, що здається, і змінили лінійний 

стиль на живописний. Експресіонізму властиві яскраві, складні кольорові 

сполучення, які не пов’язані з дійсністю.  

Якщо ж досліджуємо індивідуально-авторську картину митця, у художній 

простір якого інтегровано вербальний текст і зображення, то маємо справу з 

мультимодальним текстом. У межах мультимодальності головну увагу слід 
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зосередити на значенні [123]. Мультимодальний текст є “прагматично 

визначеним”, оскільки він створений людиною, яка комбінує вербальний 

матеріал з невербальною складовою, “вкладає в нього синтаксично-

синергетичне наповнення” [20, с. 87] і виражає своє ставлення до 

висловлюваного. 

Текст та зображення пропонують “різні засоби, різні кути зору, іноді 

альтернативні, а інколи й такі, що протирічать одне одному. Онтологічно й 

гносеологічно ці два модуси різноспрямовані” [108, с. 89].  

У вербальній складовій інформація є найбільш відкритою та зрозумілою 

для сприйняття, адже “вербальна частина не має у собі передумов для 

створення семіотичного бар’єра” [20, с. 89]. Візуальна частина ілюструє 

вербальну інформацію, а також у сполученні з вербальним компонентом 

створює нові додаткові поняття. І лише взаємодія цих складових створює 

цілісний образ. Дослідження мультимодального художнього тексту повинно 

включати “метод семіотичного декодування контексту візуальної інформації та 

структурно-семіотичний метод” [29, с. 14]. Авторська свідомість виявляється 

“сукупністю внутрішньо впорядкованих, гомоморфних одна одній когнітивної, 

семіотичної, комунікативної, емотивної систем, репрезентованих у тексті” [36]. 

Отже, дослідження індивідуально-авторської картини світу, актуалізованої 

мультимодальними засобами, потребує поєднання лінгвокультурного, 

лінгвокогнітивного та семіотичного аспектів. Така методологійна інтеграція 

уможливить глибше розуміння основоположних складових світогляду митця, 

особливості семіотизації набутого досвіду, специфіку засобів актуалізації 

концептів індивідуально-авторської картини світу. 

 

Висновки до розділу 1 
1. У запропонованому огляді теорії картин світу розглянуто сильні й слабкі 

положення консолідувального та диференціювального напрямів у розумінні 

понять ‘модель світу’, ‘образ світу’, ‘картина світу’ та їх співвідношення. 

Теоретичні засади дослідження дають підстави підтримати саме 
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диференціювальний підхід, згідно з яким поняття модель, образ, картина світу є 

пов’язаними, але нетотожними.  

2. Модель світу – універсальна, узвичаєна, стійка схематизація світу, яка 

ґрунтується на системі опозицій. На основі моделі світу в індивідуальній і 

колективній свідомості вибудовується емоційно-наповнений образ світу. 

Картина світу є гнучкою системою образів, зумовленою особливостями 

конструювання світу відповідно до логіки світорозуміння, культурних 

традицій, соціальних настанов.  

3. Залежно від ступеня узагальненості результатів осягнення довкілля 

розрізняють концептуальну й мовну картини світу, які взаємодіють і 

доповнюють одне одну. Мовна картина світу являє собою вербальну 

репрезентацію концептуальної картини світу, а мовні знаки актуалізують її 

складові – концепти, ментальні одиниці, що відображають зміст набутих 

носіями культури знань і досвіду. 

4. У своїй єдності концептуальна та мовна картини світу існують як 

невід’ємна частина культурного простору, де відбувається семіотизація 

концептуалізованих знань та їх маніфестація за допомогою вербальних і 

невербальних знаків.  

5. Вибір тих чи тих засобів репрезентації залежить від того, наскільки вони 

важливі для конкретних варіантних актуалізацій загальнонаціональної картини 

світу – художніх, індивідуально-авторських картин.  

6. Індивідуально-авторська картина світу віддзеркалює особистісне 

сприйняття дійсності. Автор застосовує засоби мови чи живопису, а також 

комбінує їх у художніх текстах задля втілення власного світогляду, об’єднання 

чи протиставлення систем нормативних (колективних) та унікальних 

(індивідуальних) цінностей. 

Результати та положення розділу висвітлено в таких публікаціях автора 

[232]; [236]; [241]; [242]; [249]. 
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РОЗДІЛ 2  

АЛГОРИТМ АНАЛІЗУ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОЇ КАРТИНИ 

СВІТУ В. БЛЕЙКА 

 

2.1 Визначення чинників формування картини світу В. Блейка 

 

Формування індивідуально-авторської картини світу обумовлене 

суб’єктивними факторами й разом із тим відбувається під впливом змін у 

колективних цінностях і нормах, що впливають на сприйняття людини.  

Важливу роль у формуванні картини світу тієї чи тієї особи відіграють 

специфіка діяльності, соціальний та емоційний досвід особистості, ціннісні 

орієнтації, адже картина світу – це не репродуктивний процес, а творча 

реконструкція світу.  

Індивідуально-авторська картина світу зумовлена дією низки чинників, які 

впливають на світогляд творця – художника, письменника, поета. Комплекс 

таких чинників охоплює особливості епохи життя й творчості індивідууму, а 

також персональні властивості характеру. У зв’язку з цим пропонуємо 

розрізняти об’єктивні та суб’єктивні чинники формування картини світу 

індивіда. 

Об’єктивні чинники не залежать від суб’єкта, але впливають на його думки 

та інтереси. Вони є універсальними та визначають напрямок діяльності 

людини. До об’єктивних чинників формування індивідуально-авторської 

картини світу належать суспільно-історичні умови життя й творчості автора, 

національно-культурні чинники, соціальний досвід та взаємовідносини з 

соціумом [221, с. 56], виховання та освіта, приналежність автора до певного 

художнього напряму [191, с. 305]. 

Національно-культурні чинники – це особлива система культурних 

цінностей епохи та країни. Індивідуально-авторська картина світу формується в 

процесі соціалізації, а отже не може не нести на собі національно-культурний 

відбиток. Він виявляється у втіленні індивідуальної картини світу в 
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художньому тексті за допомогою тих засобів національної мови, які обирає 

автор, яким надає перевагу, і які врешті-решт стають ідентифікувальними для 

ідіостилю митця. 

Уплив соціального досвіду та взаємовідносин із соціумом виявляються в 

тому, що в процесі життєдіяльності людина спілкується і взаємодіє з іншими 

членами суспільства й отримує позитивний та негативний досвід спілкування. 

На основі цього досвіду вона може змінювати свою індивідуальну картину 

світу. 

Індивідуальна картина світу розвивається, вибудовується людиною з 

різних образів, укорінених в дитинстві, та характеризується ступенем 

відповідності об’єктивній картині світу.  

Не можна применшувати роль освіти у формуванні картини світу. Зокрема, 

існує пряма залежність уявлення про світ від знань автора про цей світ: 

недостатні знання корелюють з неповною картину світу. Чим більше прогалин 

у знаннях автора, тим більш суб’єктивною є сформована картина світу. 

Збільшення знань (як практичних, так і теоретичних) про світ позначається на 

уявленнях про нього у свідомості автора.  

Приналежність автора до певного художнього напрямку вимагає значної 

уваги, оскільки індивідуальні уявлення про світ отримують своє оформлення 

відповідно до певних тенденцій репрезентації індивідуальної картини світу 

автора у межах конкретного художнього напрямку. Наприклад, належність 

американського письменника Ернеста Гемінґвея до літературної течії 

“утраченого покоління” зумовила центральний статус концепту ВІЙНА в його 

творчості. Ціннісна складова вказаного концепту варіюється у письменників 

цієї літературної течії, однак “Хемінгуей-пацифіст незмінно надає 

індивідуальному концепту ВІЙНА / FIGHT загальну негативну оцінку” [229, с. 

178]. 

В індивідуально-авторській картині світу певною мірою відбиваються 

особливості загальної та національної картин світу, однак у свідомості кожного 
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митця вони завжди відбиваються суб’єктивно, оскільки ця картина є 

результатом діяльності окремого індивіда-автора. 

Суб’єктивні чинники формування індивідуальної картини світу 

визначаються духовною діяльністю конкретного індивіда. Вони пов’язані з 

психікою, ціннісними орієнтаціями, емоційним станом. Індивідуально-

авторська картина світу маркується індивідуальністю творчої особистості 

автора, специфікою сприйняття, мислення, пам’яті, уваги, уяви та вимислу. 

Важливим у процесі формування індивідуально-авторської картини світу є 

те, як автор сприймає довкілля: посилене зорове сприйняття наповнює образ 

фарбами, слухове – звуками, нюхове – запахами тощо. 

До суб’єктивних чинників у формуванні індивідуально-авторської картини 

світу належать також схильність до “ірраціонального чи раціонального 

мислення, міметичних принципів чи розкутого образотворення” [168, с. 100]. 

Естетичний смак митця, що “спонукає до художньої творчості, є першоосновою 

творчого задуму, генерування ідей” [158, с. 269]. Картина світу у свідомості 

людини залежить і від її емоційного стану: емоції більше, ніж розум впливають 

на динамічність нашого світобачення. 

Світогляд В. Блейка формувався в суспільно-історичному контексті другої 

половини XVIII ст. – поч. ХІХ ст. Це була епоха великого політичного 

перевороту та соціально-економічних змін. У Європі вирував процес 

тотального оновлення усіх цінностей – релігійних, політичних, наукових, 

мистецьких. Англія перетворилась на колоніальну державу, що розширювала 

свої володіння. Різке загострення відносин між метрополією та колоніями 

розхитувало поклоніння перед англійською монархією, засноване на вірі в 

божественне походження королівської влади. Зміни в соціально-економічному 

й духовному житті країни (поразки у воєнних конфліктах, втрата окремих 

колоній), а також інші події у світі (революція у Франції) поставили під загрозу 

становище дворянства як панівного класу. У зв’язку з цим змінилися настрої 

суспільства: надія на краще гуманне майбутнє поєднувалася з сумом за 

минулим.  
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Технічна революція, бурхливий розвиток промисловості та урбанізація 

збільшували розрив між людиною й природою. В Англії політика безжалісного 

примусу до праці призвела до посилення експлуатації робочих, застосування 

дешевої праці жінок і дітей – найбільш беззахисної частини населення. Ці 

ознаки соціального буття стимулювали тематику, домінантні мотиви й образи в 

літературних та художніх творах В. Блейка, формували своєрідність  ключових 

концептів його картини світу.  

На думку дослідників, зокрема Д. С. Наливайка, В. Блейк був “наскрізь 

людиною міста, першим великим поетом-урбаністом” [146, с. 234]. Поет 

народився в Лондоні й усе життя провів у його бідних кварталах, тому й 

зображує Лондон як місто зневірених людей (“in every face I meet marks of 

weakness, marks of woe” [318], “every blackening church appals” [318]). 

Під впливом дитячих вражень і досвіду міського життя В. Блейк різко й 

грубо, без пом’якшення напруги за допомогою життєствердного фіналу 

показував світ дитячих страждань і позбавленого дитинства: “Babes reduced to 

misery, / Fed with cold and usurious hand” [318], “They clothed of me in the clothes 

death” [318]. 

В. Блейк описує соціальне домінування як наслідок поневоленої уяви, чиї 

кайдани, скуті розумом, слід переінакшити/скасувати. Для поета все зло – це 

“самообмеження або стримування інших” [268, с. 55]. В. Блейк реагував на 

історичні події, свідком яких він був, зокрема Французьку й Американську 

революції, а тому створив поеми “Французька революція” (1791), “Америка. 

Пророцтво” (1793), оскільки для нього, за свідченням біографа А. Гілкріста, 

“Французька революція була вісником тисячоліття, нового віку світла й 

розуму” [269, с. 95]. Поет вітав прийдешні зміни і свої сподівання втілив у 

ранніх пророцтвах.  

До об’єктивних чинників формування індивідуально-авторської картини 

світу поета належить і національно-культурні фактори. Час, коли В. Блейк 

писав, був епохою величезних духовних зрушень і змін у суспільному 

світогляді.  
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Визначальні ідеї попереднього періоду Просвітництва полягали у відмові 

від релігійного світорозуміння та звернення до розуму як до єдиного критерію 

пізнання людини й суспільства. Представники тієї епохи прагнули відтворити 

природні принципи життя людини шляхом діяльності людського розуму.  

У подальшому відбулася переоцінка цінностей під впливом ідей русоїзму 

щодо “протиставлення природи й культури та вчення про перевагу 

природничого стану над цивілізацією” [145, с. 11]. “Естетика речей”, що 

домінувала раніше, змінилася на сприйняття світу як “динамічної єдності, де 

все пов’язано і все взаємодіє у своєму всеохоплюючому русі” [145, с. 13]. 

В. Блейк був із тих художників та поетів, яким не властиво 

пристосовуватися, і для яких “розбіжність з домінувальними віяннями та 

настановами стає принципом, що визначає творчу позицію” [76]. Поет вважав 

необхідним звільнення від обмежень розуму та розкріпачення бажань. Для 

нього плоть так само священна, як і душа, тому гріховним він вважав не 

плотські бажання, а їхнє пригнічення. У сучасній В. Блейку Англії прояви 

чуттєвості засуджувалися: “priests in black gowns … .binding with briars my joys 

and desires” [318]. Образ природних проявів людської натури пов’язувався з 

обмеженнями, що метафорично представлено в поезіях через образ колючої 

шипшини. 

Соціальний досвід та відносини з соціумом також вплинули на 

формування індивідуально-авторської картини світу В. Блейка. Структура 

англійського суспільства кінця XVIII – початку XIX ст. відображала перехідний 

характер економіки, зміни в соціальному житті, у сфері родинно-шлюбних 

відносин. Протест проти суворого ставлення до дітей, тілесних покарань, 

статевої чи расової дискримінації зумовили цінність понять вірності та рівності 

в картині світу митця.  

Ставлення В. Блейка до шлюбних традицій його часу було критичним, він 

засуджував традиційні моральні підвалини, які вважали цнотливість чеснотою. 

У його поезіях стверджується, що вірність перетворює кохання на обов’язок: 
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“free love with bondage bound” [318], “the marriage hearse” [318]. Тому поняття 

‘вірність’ можна співвіднести з індивідуальною системою антицінностей поета.  

Тим часом у його системі цінностей важливою є рівність. Поет вірив у 

рівність між людьми: “And I am black, but O my soul is white / White as an angel 

is the English child, / But I am black, as if bereaved of light” [318]. 

В уявленнях В. Блейка існує повна рівність між статями, про що свідчать 

поезії, де чоловік і жінка “символічно починають у безгріховній єдності”, далі 

роз’єднані у падінні, а потім знову з’єднуються в його “утопії Едему, у якому 

повертається певний початковий рай” [255, c. 11]. 

Освіта й навчання теж є об’єктивним чинником формування 

індивідуально-авторської картини світу В. Блейка. У родині поета освітою дітей 

переймалася мати й “головним читанням була Біблія, образи якої з раннього 

дитинства глибоко закарбувалися в уяві дітей” [197, с. 12]. Дитиною В. Блейк 

полюбляв гуляти на природі, багато годин присвячував малюванню й “рано 

почав шукати можливості тренування руки й ока” [269, с. 8]. У десять років 

батьки віддали його в художню школу, де потрібно було копіювати гравюри з 

творів античності. До того ж майбутній поет сім років навчався мистецтву 

гравірування, був студентом Королівської академії, але неприродність 

позування мала для його творчої уяви “запах смерті” [269, с. 31].  

Мистецтво В. Блейка багато в чому обумовлено часом, коли етичні ідеали 

класицизму ще не втратили свого значення, але вже народжувалося нове вільне 

уявлення про людську особистість, пов’язане з романтизмом, що зміцнював 

позиції. 

Романтики вважали митця та його творчу волю абсолютно вільними. Було 

проголошено “один єдиний закон митця, який визначив вільний політ фантазії, 

його творчу незалежність і силу уяви” [178, с. 65]. Для естетики романтизму 

характерні культ художнього ГЕНІЯ як художнього провидця і пророка, 

загострений ліризм, прагнення до перемішування реальності з фольклорною 

казковістю, фантазією, чудесним. Принципом, що структурував і систему 
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образів, і систему тропів був контраст. Романтики у красі цінували не 

зовнішній вияв, “її суть вони шукали у відблиску ідеального” [134, с. 116]. 

Романтики прагнули будувати свою картину світу на ірраціональних 

засадах, серед яких важливу роль вони надавали свободі. Свобода з самого 

початку є “однією з найважливіших естетичних категорій романтизму, 

ставлення до якої не було незмінним: з вабливої мрії, ідеалу, до якого прагне 

людина, вона для багатьох романтиків поступово перетворюється в щось 

недосяжне, стає символом надій, що не здійснилися” [177, с. 66]. Представники 

романтизму вірили в те, що суспільство та цивілізація спотворюють природну 

невинність людства, вони вважали дітей чистішими та більш праведними, ніж 

дорослих, бо вони не були зіпсовані цивілізацією. 

Світ природи ідеалізували, вважали джерелом поетичного натхнення. 

Через Промислову революцію сільське населення занепадало, та для 

романтиків саме зв'язок між людиною й природою у традиційному сільському 

суспільстві був органічним, адже місто мало негативний вплив на людське 

життя. Природа була однією з головних тем як у поетів, так і в художників. У їх 

творах природі властиві такі риси як “цілісність й креативність”, а природний 

світ “виступає живим, динамічним, одухотвореним” [133, с. 172]. На полотнах 

митці прагнули не лише відтворити реальний пейзаж, а й висловити власне 

ставлення до природи рідної країни, показати міць і силу природної стихії, а 

також духовно вільну людину, що утворює єдине ціле зі світом природи.  

На фоні загальних та антикласичних ідей романтизм в Англії мав відтінок 

“історизму”, тобто його послідовники проголошували звернення до попередніх 

епох. Вони вважали, що мистецтво повинно орієнтуватися на середньовічні 

національні ідеали. 

Основною емоцією романтизму стає “розчарування”, що зумовлено 

результатами Французької революції та розумінням неможливості поєднати 

мрії та дійсність [177, с. 67]. Для кожного романтика відчуття розчарування 

мало свій індивідуально-авторський зміст.  
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В епоху англійського романтизму зростала кількість творів із 

християнською релігійною образністю. Релігійність В. Блейка становить 

важливий елемент його світосприйняття, розуміння й оцінки того культурно-

історичного періоду Англії, коли наближення релігії до мирського життя було 

логічним результатом впливу ідей та настанов протестантизму. Творчість поета 

пройнята вірою в милосердя Господа й божественний захист. Релігійні 

концепти становлять важливу частину світоглядних концептів В. Блейка. 

Вербалізовані в його авторській картині світу, когнітивні ознаки цих концептів 

віддзеркалюють ключові ознаки релігійної ментальності тієї епохи та їх 

індивідуалізоване сприйняття поетом.  

Бог в уявленнях В. Блейка приходить в образі доброго пастиря, що завжди 

існує в земному житті. Пасторальний мотив у творах поета набуває особливих, 

символічних сенсів: пастух забезпечує спокій, захищає людей, як Бог є 

небесним Пастирем усіх тих, хто вірує в нього та відчуває його захист: “… they 

are in peace / For they know when their shepherd is nigh” [318]. Поняття ‘Бог’ 

концептуалізоване не як зовнішня щодо до людини сила, але внутрішня 

духовна сила кожного. 

У поєднанні земного та небесного, профанного й сакрального 

розкривається двобій добра й зла – “вирішальних біблійних категорій для 

духовного світу поета” [45, с. 59]. В. Блейк, відштовхуючись від біблійних 

сюжетів та образів, “створював власну релігійно-філософську містичну 

систему” [104, с. 42]. 

Оскільки поет вважав, що все божественне, тобто притаманне Богу, 

повинно бути божественним і в людині (“For Mercy, Pity, Peace, and Love,/ Is 

God our Father dear;/ And Mercy, Pity, Peace, and Love / Is man, His child and 

care” [318]), то й найвищим проявом віри для нього була “обожнена людина” 

[294, с. 34], 

В. Блейк демонструє амбівалентність людини та діалектичність її буття, 

контраст добра й зла, які в його творчості віддзеркалено у складній системі 

антиномій: небо (“The sun does arise and make happy the skies”) – земля (“stony”, 
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“dread”, “locks cover'd with grey despair”), темне – світле, матеріальне – 

духовне, індивідуальність – суспільство, природа (“the echoing green”, “a happy 

blossom”, “the meadows laugh with lively green”) – цивілізація (“chartered street”, 

“tombstones where flowers should be”), дитина – доросла людина, невинність – 

досвід. 

Як відомо, поет іноді поринав у незвичні духовні стани, бачив божественні 

видіння. Йому властиве візіонерство, хоча сам поет не надавав своїм видінням 

особливого значення. В. Блейк вважав, що ці видіння “просто були 

людськими”, і “бачив у них створіння людського духу” [14, с. 60]. Тому саме з 

таким психологічним станом поета слід пов’язати зримі образи незвичайних, 

фантастичних героїв, які з'являються у його творчості. 

Мотив сновидіння, або, точніше, “сонного пророчого видіння був 

важливим прийомом поетики В. Блейка” [99], що пов’язував його одночасно з 

традиціями ранньохристиянської літератури, із поетикою бароко та 

романтичним містицизмом. Його поезії мають чіткі назви: “A Cradle Song”, “A 

Dream”, “The Angel” (“I dreamt a dream! What can it mean?” [318]). 

Отже, на формування індивідуально-авторської картини світу В. Блейка 

мали сукупний вплив об’єктивні та суб’єктивні чинники. Найвпливовішими 

серед них вважаємо його релігійне виховання, філософію романтизму та 

особливості психотипу, схильність до візіонерства, що пояснює синкретизм 

реального й містичного в його творах. Ці чинники зумовили структуру картини 

світу митця, складну систему концептів і образів, якими він оперує. У творчості 

В. Блейка переважає принцип органічної єдності образного та умоглядного 

початків, поетичного та пластичного бачення. Синтез кінцевого та нескінченого 

В. Блейк вважав справжньою метою мистецтва, а тому суть творчості полягала 

для нього у створенні символів. 
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2.2 Процедура дослідження ключових концептів картини світу 

В. Блейка 

 

2.2.1 Ідентифікація ключових концептів 

Продуктивним способом опису індивідуально-авторської картини світу є 

концептуальний аналіз, що полягає у “виведенні зі змісту всього тексту 

базового концепту, а також відомостей, знань про концепт, що складають його 

концептосферу” [11, с. 341]. Цей аналіз також спрямований на “моделювання 

певних концептосфер і виявлення особливостей їх мовного втілення” [40, с. 3]. 

Індивідуально-авторський художній концепт, є світоглядно-насиченою 

одиницею, що слугує основним засобом актуалізації значимої для автора 

світоглядної концепції.  

У художньому творі значення концепту стає більш об’ємним, адже крім 

особливостей, властивих концепту, до його значення додається фактор 

людини – автора й читача. Особистість автора в цьому випадку більш важлива 

через те, що “його своєрідне сприйняття світу, індивідуальність, емоційність, 

етнічні та культурні особливості, які вербалізуються в художньому творі, 

відображають багату палітру його бачення світу” [48, с. 150], у яку входять 

етнічна, культурна, мовна, соціальна й індивідуальна складові. 

Вивчення індивідуально-авторських концептів проводиться в трьох сферах 

його перебування та функціювання – як культурний концепт у загальномовній 

картині світу певної лінгвокультурної спільноти, як художній концепт у 

національній художній картині світу та в індивідуально-авторській картині 

світу. У цьому й полягає специфіка індивідуально-авторських концептів: у їх 

смисловій структурі наявні як національно-культурні (універсальні, колективні) 

риси, які в художніх текстах авторів специфічно трансформуються та 

переосмислюються, так і унікальні смислові прирощення. Автор передає не 

лише властиві йому індивідуальні уявлення про світ. Змістовне наповнення 

концепту містить етнопсихологічні, психолінгвістичні основи результатів 

концептуалізації явищ і понять. 
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Процес формування художнього концепту може бути обумовлений 

модифікацією національного культурного концепту з відповідним ключовим 

репрезентантом концепту (ім’ям) під впливом індивідуально-авторського 

світосприйняття письменника та естетичних закономірностей художнього 

тексту, якщо письменник працює в межах національної художньої традиції. 

Коли ж митець декларує розрив із національними культурними цінностями, він 

переосмислює культурний концепт на основі життєвого досвіду, переживань та 

емоцій, додає до концепту додаткові асоціації або індивідуально інтерпретує 

когнітивні ознаки концепту-універсалії.  

Домінантами індивідуально-авторської картини світу виступають ключові 

концепти, які не просто фрагментують індивідуальну картину світу, втілену в 

окремому тексті або в сукупності текстів одного автора, а є її “ядром” [11, с. 

58]. 

Важливою для реконструкції індивідуально-авторської картини світу слід 

вважати теорію “домінантного особистісного смислу”, розроблену В. А. 

Піщальниковою, і яка “специфічним засобом фіксації домінант особистісного 

смислу” [161, с. 164] вважає метафору. Інші дослідники виокремлюють 

“домінанту ідіостилю письменника” [64, с. 8] як комплекс когнітивних, 

емотивних та естетичних еталонів, характерних для особистості, що й слугують 

психічною основою метафоризації та вербалізації картини світу у художньому 

творі й детерміновані системою особистісних цінностей. 

Ключові концепти уможливлюють реконструкцію індивідуально-

авторської концептосфери як “семантичного простору мовної особистості, 

сформованого на базі ментального авторського світу” [50, с. 295]. Вони 

відображають авторський вибір концептуальних пріоритетів, зумовлених його 

естетичними поглядами. 

Для визначення ключового концепту враховуються такі ознаки: висока 

частотність ключових слів (як в художньому тексті в цілому, так і в 

композиційно значимих його частинах, у сильних позиціях тексту – у заголовку 

вірша, у заголовку циклу); наявність у ключових слів особливих 
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концептуальних значень, пов’язаних із відображенням світосприйняття й 

світобачення поета; смислова, позиційна й контрастна акцентуація ключових 

слів.  

Підставою для виділення лінгвокультурних домінант на рівні мовної 

свідомості є “номінативна щільність, що доповнюється типовою 

екземпліфікацією й кваліфікацією концептів, а на рівні комунікативної 

поведінки – символічно насичені стереотипи поведінки, концепти-коди, що 

розкривають ціннісні пріоритети відповідної лінгвокультури” [83, с. 299–300]. 

Відмінними ознаками ключових слів у художньому тексті є повтор 

словесного образа зі зміною та збагаченням його в контексті, багатство 

семантики, складна полісемія та різноманіття контекстних зв’язків; участь у 

створенні смислової багатоплановості тексту в цілому, у реалізації естетичних 

й ідеологічно забарвлених значень, у вираженні важливих художніх ідей 

автора. Вкажемо й на підвищену семантичну активність, у якій реалізуються 

три типи значень: буквальне (у межах мікротексту), естетичне й концептуальне 

(у процесі взаємодії з текстовим цілим або його значними сегментами). В 

індивідуально-авторській концептосфері ключовою може стати будь-яка 

лексема, що набула унікального асоціативного наповнення в художніх текстах 

автора. 

Ключове слово майже завжди в процесі розгортання композиції та 

загальної структури художнього твору переростає в символ. Саме з ключового 

слова, слова-образу виростає динамічна система символіки, яка кожним своїм 

функційним значенням спрямована/орієнтована на головну концепцію твору. 

Таке слово має здатність вступати в безліч семантичних, стилістичних, 

асоціативних зв’язків.  

У розряд ключових можуть переходити базові концепти, які є важливими 

для народу, ті, що зберегли свою актуальність в історії соціуму. Висновок про 

центральне положення ключових концептів виводиться на основі критеріїв 

комунікативної, смислової та естетичної значимості їх ключових слів-
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репрезентантів. Саме тому ключові слова – важливі вербалізатори 

індивідуально-авторської концептосфери. 

Потенційне “ключове слово” повинно відповідати умовам 

загальновживаності, частотності вживання у певній семантичній сфері, 

наявності значної кількості фразеологізмів із цим словом, широкого 

використання у прислів’ях, висловах, популярних піснях, назвах книжок [37, с. 

36]. Способи лексикалізації ключових слів і ключових понять демонструють 

значні відмінності між культурними групами. 

Серед ключових концептів, що існують в усіх культурах, центральне місце 

посідають концепти “простір” і “час”. Вони є константами художньої картини 

світу, які конкретизують аналітичну модель дійсності, виступають категоріями, 

що моделюють світ. Ці концепти вважаються “фундаментальними 

фрагментами” [155, с. 34] картини світу автора й основними формами 

людського досвіду. Світ визначається мовою через особистісні просторово-

часові координати. 

Простір і час глибоко пов’язані: у природі існує єдиний простір-час, а 

окремо простір та окремо час виступають як його своєрідні проєкції, на які він 

по-різному розщеплюється залежно від характеру руху тіл. Мовно-естетичну 

взаємоскорельованість часу та простору демонструє метафорична модель “час – 

простір”: “і ти завжди ждатимеш мене / за горбом небагатьох хвилин” 

(Ю. Тарнавський) [206, с. 266].  

В англійській мові для позначення тривалості використовуються 

прикметники long та short, що є характеристиками простору. В українській мові 

також можлива взаємозаміна просторових і часових понять: наприклад, 

фразеологізм “не за горами” означає ‘скоро’ і виражає наближення майбутньої 

події, яка концептуалізується як рух до неї: “не за горами наша перемога” [73, 

с. 53]. 

Концепти “Простір” і “Час” мають низку ознак: об’єктивність і 

незалежність від свідомості людини, нерозривний зв'язок один з одним, єдність 
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перервного та безперервного в їх структурі, кількісна та якісна нескінченність, 

наповненість, багатомірність, аксіологічність. 

Час належить до концептів, які структуровані в термінах інших концептів, 

передусім у просторових поняттях. Тим часом простір є однією з перших реалій 

буття, яку людина сприймає, диференціює й надає їй мовне означення. 

У лінгвістиці виокремлюють просторово-часові моделі або хронотопи. У 

моделі нульового часу та простору, яку ще називають нерухомою, вічною, 

простір і час втрачають сенс: у ній немає просторової протяжності. Історично 

це найбільш архаїчна модель, але й сьогодні вона досить актуальна. На цій 

моделі побудовані уявлення про пекло й рай. Циклічна (кругова) модель є 

найбільш потужною просторово-часовою моделлю, що підкріплена вічною 

зміною природніх циклів (літо – осінь – зима – весна – літо). В її основі лежать 

уявлення про те, що все повертається на своє місце, а тому простір і час у ній 

умовні. Відповідно до лінійної моделі, простір уявляється нескінченно 

розкритим в усі напрями, а час асоціюється зі спрямованою стрілою – від 

минулого до майбутнього. У цій моделі кожна подія здається унікальною, вона 

може бути лише раз, а людина усвідомлюється як істота, що постійно 

змінюється. З лінійною моделлю пов'язаний принцип історизму, а людина в цій 

моделі є продуктом своєї епохи. Абстрактної “людини на всі часи” в подібній 

моделі просто не існує [16, c. 235–236]. 

Художній час є “однією з форм існування дійсності, за допомогою нього 

людина може зрозуміти світобудову” [9, с. 34]. У мистецтві час може 

розтягуватися або стискатися, зупинятися, повертатися назад, тим часом 

просторові відношення – зміщуватися та деформуватися. На цій підставі 

виникає художня умовність, тобто дистанція між художньою формою та 

реальністю. Художній час рухається нерівномірно й переживається “не лише як 

протяглий, але й просторово-замкнений, осяжний”, навіки співвіднесений з 

“початком”, “серединою” і “кінцем”. Художній простір “також координований 

та перегрупований змістовним наповненням, своєю чергою приховує часову 

динаміку” [175, с. 487]. 
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Крім просторово-часових моделей, виокремлюють й інші моделі простору 

та часу. Орієнтація простору залежить від типу мислення: рівнинний тип 

мислення передбачає горизонтальну орієнтацію простору, а для гірського 

мислення властиве освоєння простору як по горизонталі, так і по вертикалі. 

Орієнтація у просторі необхідна не тільки для біологічного, а й когнітивного 

виживання людини, формування її свідомості.  

Концепт “простір” є “універсальним баченням світу, певними основними 

координатами виміру чи орієнтації людини” [67, с. 413]. Кожна національна 

картина світу має набір концептів, які визначають просторові поняття та 

найбільш точно відображають світосприйняття та світорозуміння цього етносу. 

Тому й мовні засоби, що виражають просторові параметри, мають етнічну 

своєрідність, обумовлену особливостями світобачення певного етносу. 

За наявністю / відсутністю межі художній простір може бути замкненим 

(обмеженим) та незамкненим (безмежним). За критерієм ставлення до дійсності 

простір поділяється на реальний (географічний чи історичний) і фіктивний 

(онейричні простори – сновидіння, мрії, міражі, галюцинації; картини, 

викликані уявою чи особливим станом героя, втомою, дрімотою тощо). 

Просторові відносини можуть бути виражені різними параметрами: місце 

(місцезнаходження), ступінь віддаленості, напрям, розмір, протяжність, форма. 

Простір реалізується у вигляді декількох опозицій: верх – низ, небо – земля, 

земля – підземне царство, правий – лівий, схід – захід – південь – північ. 

Найбільш важливою в просторі є опозиція верх – низ. 

Внутрішній світ людини охоплює ментальну й емоційну сфери. Тому час 

сприймається та осмислюється людиною своєрідно. Сприйняття часу залежить 

як від довкілля, так і від індивідуальних характеристик особистості, таких як 

вік, культурна приналежність, емоційний стан, темперамент, розумові здатності 

тощо. Людина осмислює різні типи часових моделей, керується власним 

досвідом, і “творить у свідомості індивідуальне бачення часу” [74, с. 8]. 

Перцептивні та когнітивні уявлення про час є взаємодоповнювальними. У 

ставленні до часу вони існують і актуалізуються у свідомості людей в тісному 
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взаємозв'язку. Формування опосередкованого індивідуальною свідомістю 

людини уявлення про суб’єктивний час є обов’язковою умовою для 

становлення та розвитку свідомості людини. 

Час містить у собі як універсальні (загальні), так і додаткові ознаки. 

Загальними ознаками часу є об’єктивність, нерозривний зв'язок із простором та 

рухом, тривалість, одномірність й асиметричність, незворотність. Ці ознаки 

набувають особливого віддзеркалення в певній культурі, зумовлені 

специфічними особливостями сприйняття часу та опосередковані культурно-

історичним досвідом народу, його етнокультурними, релігійними, 

міфологічними уявленнями. 

Додатковими ознаками часу є подієва наповненість (конкретизований, 

пов'язаний зі сприйняттям явищ довкілля й практичною діяльністю людини 

час), тісний зв'язок зі сферою оцінки (різна цінність темпоральних періодів у 

складі добового, річного циклу, а також життєвого циклу людини), 

неоднорідність / різномірність часу (здатність рухатись з різною швидкістю), а 

також прояв антропоморфізму й зооморфізму під час осмислення часу 

(наприклад, структури його відрізків). 

До того ж властивості часу можна поділити на топологічні (якісні) та 

метричні (кількісні). Топологічні властивості реалізуються в таких парах: 

континуальність і дискретність, оборотність і необоротність, 

односпрямованість і різноспрямованість тощо. Основними метричними 

характеристиками часу є тривалість і мить. Тривалість може характеризуватися 

відношеннями одночасності – синхронія або послідовності – діахронія. Часто 

топологічні властивості протиставляють метричним. Однак вони універсальні й 

однаково властиві часу. 

Розрізняють три головні моделі часу – циклічний, лінійний та 

спіралеподібний час. У першій моделі між “минулим” і “майбутнім” немає 

різниці, це те “невидиме”, але наявне десь в іншому місці або іншому світі й 

протиставлене “видимому” теперішньому [203, с. 118]. Циклічна модель 
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пов’язана з вічною зміною природніх циклів. В її основі лежить той принцип, 

що все повертається на своє місце.  

Лінійне сприйняття часу пов'язане з людиною, її буттям, діяльністю 

розуму, уявленнями, що формуються в процесі трудової та соціальної практики. 

Християнський лінійний час символізується прямою лінією, що має початок і 

кінець. Більшість західних народів уявляють час лінійно: “як стрілу, що летить, 

або річку, що тече в певному напрямку від якогось початку, як дорогу, 

життєвий шлях” [128, с. 120]. Минуле лишається позаду й потрібно озирнутися 

назад, щоб його згадати. Майбутнє попереду, це те, що буде на життєвому 

шляху. У західній моделі час сприймається поза межами людини. 

Спіралеподібна модель часу перехідна між циклічною й лінійною та 

сполучає в собі їх геометричні ознаки: події життя циклічно повторюються, при 

цьому рух лінією життя продовжується. Ця модель виражає “поступове 

розпрямлення часу й вихід з черги повторів” [155, с. 364]. 

Моделі простору й часу універсальні, але для різних епох можуть 

виокремлюватися певні їх ознаки та риси. Наприклад, опозиції “внутрішній – 

зовнішній”, “свій – чужий” універсальні. Однак в балканській моделі світу 

“посідають майже чільне місце в ієрархії (стоять на чолі набору семіотичних 

опозицій)” [224, с. 69-70]. Це стосується й часу. Зокрема, в поетичній творчості 

сентименталістів час переживався не лише емоційно, а й інтелектуально. Поети 

цього напряму розробили своєрідну філософію часу, відповідно до якої 

тимчасовість (тобто підвладність світу часові, його кінцевість) проголошується 

універсалією світобудови. Для цього художнього напряму характерна 

конкретизація не лише простору, а й часу за допомогою датування подій. В 

оповіді сентименталістів художній час втілений як “псевдоісторична, фікційна 

категорія, яка позначається певними маркерами для створення ілюзії 

документальності викладу” [228, с. 13]. Якщо в кінці XVIII – на початку XIX 

століть у центрі уваги знаходилися теперішнє й минуле, то в XIX (а потім і в 

XX) столітті увагу зміщено на майбутнє. 



81 
 

Визначення домінант в концептуальній системі автора повинно спиратися 

на регулярності естетичної актуалізації концептів у художніх текстах, 

детермінованості відносно інших концептів, необхідних для осягнення 

художнього світу автора. При цьому вкрай важливо враховувати місце 

концептуальних домінант у філософській системі автора. 

Найбільш актуальні концепти індивідуально-авторської картини світу 

можуть бути виділені на основі аналізу метафоричних виразів у художній мові 

митця. Звернення до індивідуально-авторських метафор, які, “ґрунтуючись на 

суб’єктивному, особистісному баченні світу, формують нові поняття” [18, с. 

17], уможливлює проникнення в глибинні структури явищ. Цей вид тропу 

включає в себе понятійну систему базових метафор і містить досвід 

безпосереднього відчуття, що дозволяє виділити світоглядні константи автора. 

Домінування певних ключових концептів мотивоване естетичною 

програмою автора, тематичною, ідейною й жанровою своєрідністю його 

творчості. 

Не всі зазначені ознаки концептуальних домінант є релевантними у 

дослідженні індивідуально-авторських картин попередніх епох. Для верифікації 

дослідницьких припущень щодо належності певних концептів до домінантних 

неможливо залучити носіїв мови й виявити найбільш типові асоціації, що 

пов’язані з цими концептами, а також виокремити певні когнітивні ознаки в 

структурі концептів та їхню специфіку. 

Тому у визначенні концептуальних домінант індивідуально-авторської 

картини світу В. Блейка варто покладатися й на висловлювання оцінного типу, 

що належать діячам та митцям історико-культурної епохи, коли жив і творив 

цей автор. Не завадить аналіз ключових концептів художнього напряму 

романтизму (що були виділені в працях інших дослідників). Для виділення 

ключових ідей автора та концептів-домінант, які їх реалізують, варто брати до 

уваги різні продукти творчої діяльності автора. Важливим показником 

ключового статусу концепту буде висока частота уживання ключових слів. 
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Ключовий статус універсальних і базових концептів “Простір” і “Час” в 

індивідуально-авторській картині світу В. Блейка підтверджується 

багаторазовою апеляцією до них у текстах різних жанрів (поезіях,  есе, листах), 

високою частотністю використання одиниць із просторовими й темпоральними 

значеннями в назвах творів: “Ніч” (“Night”), “Весна” (“Spring”), “Вознесіння” 

(“Holy Thursday”, букв. ‘Святий Четвер’), “Лондон” (“London”).  

Захоплення поета просторами рідної країни, побожне ставлення до 

вічності експліковано у висловлюваннях з емоційним та оцінним забарвленням, 

що демонструє важливу роль валюативної складової у сфері хронотопу та всієї 

картини світу поета-художника : “Sussex is certainly a happy place, and Felham in 

particular is the sweetest spot on earth” [269, p. 164], “which I wrote and painted in 

ages of eternity before my mortal life”[269, p. 151], “I see our houses of eternity 

which can never be separated” [269, p. 152]). 

Ключовий статус концептів “Простір” і “Час” визначається також їх 

інтегративною функцією, яка реалізується через складну сітку асоціативних 

зв’язків між хронотопом та іншими сегментами картини світу, 

концептосферами, співвідносними з міфологійними, релігійними, 

філософськими, соціальними, естетичними тощо поняттями, зокрема, “Рай” – 

“Пекло”, “Життя” – “Смерть”, “Природа” – “Цивілізація”, “Бог” – “Людина” 

тощо. Концепт “Безсмертя” корелює з важливими для творчої особистості 

концептами сфери мистецтва, геніальності тощо.  

Однією з головних тем у романтичній ліриці була тема швидкоплинності 

життя, незворотності його кінця. Тому “концентрацією духовного світу” 

[Коурова 2004, с. 22] авторів цієї епохи є концепт “життя”, якому протистоїть 

концепт “смерть”. Опозиція цих двох концептів була однією з ознак, за якою 

“Час” концептуалізувався в художній картині світу романтиків. 

Розвиток культури в ХVIII–ХІХ ст. характеризувався активним 

переосмисленням античного “олюднення природи”, а також “християнської 

теологічної доктрини, пантеїзму епохи Відродження та бароко, представники 

яких воліли бачити Бога в природі” [24, с. 14] і формували власний концепт 



83 
 

природи. У період передромантизму ретельне спостереження за природою 

здійснювалося з урахуванням результатів наукових досліджень. Будь-які речі, 

процеси та природні явища оцінювалися з погляду утилітаризму [201, с. 10], з 

урахуванням їх корисності та задоволення потреб.  

Природа посідала важливе місце в ієрархії цінностей романтиків. Саме 

природний світ вони найчастіше сприймали як “сферу реалізованого ідеалу” 

[132, с. 188]. Пізнання природи стало для романтиків формою самопізнання, 

адже вони “відкрили природу як самодостатній естетичний об’єкт” [81, с. 854]. 

Цей концепт був важливим як для поетів, так і для художників: 

“Внутрішній динамізм пейзажів Констебла й Тернера, якому відповідає 

рухливість сприйняття природи у Вордсворта, Кольріджа та Шеллі, у 

романтичній поетиці доповнюється статичною завершеністю картини природи 

у Кітса” [81, с. 856-857]. У творах С. Кольріджа в описі природи застосовується 

наслідування “традиції народної балади, у якій природа динамізує сюжет і стає 

одним із потужних засобів розкриття характерів” [7, с. 13], а в ліриці 

В. Вордсворта природа є “не просто фоном чи антуражем, а однією з дійових 

осіб, через психологічний паралелізм з образами природи автор розкриває 

думки й почуття героїв” [7, с. 12]. 

Існує думка, що В. Блейк був “поетичним противником природи” [273, с. 

37], а його ставлення до неї “межувало з презирством” [288, с. 66]. Таке 

твердження вважаємо занадто категоричним і переконані, що у творчості 

В. Блейка слід шукати небайдуже, хоча й вельми специфічне ставлення до 

природи. Значимість концепту “Природа” для автора можна встановити з його 

переписки: “I have now discovered that without nature before the painter’s eye, he 

can never produce anything in the walks of natural painting” [269, c. 168]. У назвах 

віршів наявна переконлива кількість лексичних одиниць, пов’язаних із 

природою: “Ягня” (“The Lamb”), “Цвіт” (“The Blossom”), “Хвора троянда” (“The 

Sick Rose”), “Тигр” (“The Tyger”), “О Соняху!” (“Ah, Sunflower”). 

До головних концептів філософії романтизму відносять і концепт “Краса”, 

що є константним, складним за своєю структурою й важливим для духовної 
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сфери людського досвіду. Для В. Блейка краса “не була ані кінцем сама по собі, 

ані простим побічним продуктом. Вона була засобом спілкування. Краса – це 

іскра під час контакту, що позначає містичний союз поета й читача” [262, c. 21]. 

Ключовим концептом для романтизму було “дитинство”. Новаліс 

стверджував, що “там, де діти, там золотий вік” [278, с. 189]. Цей концепт 

виявився основоположним, наприклад, для світогляду В. Вордсворта. У вірші 

“Веселка” (“The Rainbow”) він називає дитину “father of the man”, оскільки 

“діти мають силу уяви, яка в’яне в дорослому віці” [289, c. 181]. Для В. Блейка 

дитинство пов’язане з невинністю, внутрішнім світом людини, душею. 

Найменування дітей промовисті в назвах творів поета: “Чорний хлопчик” (“The 

Little Black Boy”), “Дитяча радість” (“Infant Joy”), “Дівчинка знайшлася” (“The 

Little Girl Found”), “Школяр” (“The Schoolboy”).  

Релігійне виховання поета, шанобливе й щире ставлення до віри, а разом із 

цим й емоційний досвід та чуттєвість зумовили центральність концепту 

“Душа”в індивідуально-авторській картині світу В. Блейка. Наприклад, у 

листах поет неодноразово згадує Бога (“I still and shall to eternity embrace 

Christianity, and adore him who is the express image of God” [269, c. 187]) і 

духовність (“while clothed we the Divine mercy, we are richly clothed in spiritual, 

and suffer all the rest gladly” [269, c. 175]). 

Ключова роль у художній творчості романтиків належала уяві, адже вони 

вважали, що в уяві поєднуються ірраціональні й раціональні пізнавальні 

здатності людини. С. Кольрідж вважав уяву “досвідомою” здатністю людини, 

яка передбачає й розум, та є діяльним посередником між людиною й природою, 

індивідуумом і універсумом. Дж. Кітс стверджував, що “уяву можна порівняти 

зі сном Адама: прокинувшись, він пересвідчився, що все в ньому правда” [146, 

с. 15]. Для В. Блейка “видіння або уява – це репрезентація того, що існує вічно, 

дійсно й незмінно” [251, c. 85]. 

Романтики не обходили увагою й факт цінності поезії. Вважалося, що поет 

здатний глибше осягнути природу, ніж вчений. За словами В. Вордсворта, 
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завдання поета полягало в тому, щоб “зображувати просте, щоденне життя, 

його буденні події, найзвичайніші речі” [цит. за: 146, с. 250]. 

Образ автора був важливим у різних літературних напрямах, зокрема 

романтизмі, де його призначенням вважалося нести істину народові. Романтики 

наділяли художника, поета, музиканта пророчим даром, тому у власній 

творчості намагалися втілити мовою мистецтва те, що відкривається лише 

їхньому внутрішньому зору. 

Факт важливості уяви й цінності поезії в романтизмі вплинули й на 

індивідуальні уявлення В. Блейка. У його баченні поет здатний відкрити 

людству істину, оскільки спроможний бачити те, чого не бачать інші. Саме 

тому В. Блейк вважає автора посланцем Бога, а підтвердження цього знаходимо 

в епістолярній спадщині митця: “my talents shall be properly exercised in public, 

as I hope they are now in private. For till then I leave no stone unturned, and no path 

unexplored that leads to improvement in my beloved arts” [269, с. 174]. 

Для романтиків характерні апеляція до минулого та його ідеалізація. 

Англійський архітектор О. П’юджин проголосив середньовічну епоху “Золотим 

віком” англійського суспільства й закликав відродити католицькі цінності, які 

були знищені класицизмом і Промисловою революцією [199]. В. Блейк також 

був прибічником звернення до минулого, він підтримував готичне й 

відмовлявся від класичного методу  мистецтва. 

Важливими для світогляду В. Блейка були свобода й рівність. До останніх 

років свого життя він визнавав себе “вільною людиною” (“Liberty Boy”, “a 

faithful Son of Liberty”) [269, с. 95], а дослідники вважають його “радикальним 

критиком соціальної несправедливості свого часу” [284] у зв’язку з цим. 

Окрім ключових концептів, властивих епосі романтизму, в індивідуально-

авторській картині світу В. Блейка можна виявити й концептуальні домінанти, 

обумовлені індивідуальними особливостями світогляду. Поет був глибоко 

релігійною людиною. У “Видінні Страшного Суду” (1810) він заявляв: 

“Вважаючи, що Творець цього світу – істота дуже жорстока, й при цьому 

поклоняючись Христу, я не можу не викликнути: О, яким несхожим на батька є 
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син” [197, с. 325]. Блейк “не мав бажання віднайти нову релігію. Замість будь-

якої релігії він хотів правду” [262, c. 22].  

Як стверджує біограф В. Блейка А. Гілкріст, “у віці восьми-десяти років 

Блейк бачив своє перше видіння – дерево з янголами” [269, с. 7], а коли помер 

його брат, поет побачив “як визволена душа підіймається до небес буквально 

через стелю, “радісно плескаючи в долоні” [269, с. 60]. Сучасники поета, 

наприклад Р. Сауті, вважали його “божевільним” [197, с. 156], хоча й 

захоплювалися художнім і поетичним талантами Блейка. Про свої видіння та 

здатність до пророцтв В. Блейк згадує в листах: “I can alone carry on my 

visionary studies in London unannoyed, and that I may converse with my friends in 

Eternity, see visions, dream dreams, and prophesy” [269, с. 187]. Ці індивідуальні 

психологічні особливості мали неабиякий вплив на формування 

концептуальних домінант індивідуальної картини світу митця. 

Отже, існування концептуальних універсалій, базисних концептів 

глобальної моделі світу, а також концептів, властивих корпоративній 

(романтизм) та індивідуальній свідомості, значимість суб’єктивних та 

об’єктивних чинників формування індивідуально-авторської картини світу, 

частота апеляції до концептів та уживаність їх ключових вербалізаторів 

дозволяють висновкувати про те, що концепти “Простір”, “Природа”, “Час”, 

“Душа”, “Емоції”, “Митець” є основоположними для авторської картини світу 

В. Блейка. 

 

2.2.2 Аналіз мультимодальної актуалізації авторських концептів 

Унікальність та мультимодальна актуалізація індивідуально-авторської 

картини світу поета-художника зумовлює комплексний міждисциплінарний 

підхід із застосуванням методів та інструментарію лінгвокультурології, 

лігнгвокогнітології, лінгвосеміотики до дослідження авторських концептів – 

креативних одиниць художньої картини світу.  

Картина світу В. Блейка актуалізується в різних аспектах його творчої 

діяльності – поезіях і малюнках, які сукупно становлять художній простір 
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автора, а в семіотичному плані – єдиний текст. Вербальна й візуальна складові 

цього тексту виступають формами реалізації індивідуально-авторської картини 

світу В. Блейка як частини іншого цілого – корпоративної (романтизм) та 

загальнонаціональної мовної й художньої картин світу.  

У семіотичному аспекті авторські концепти корелюють зі змістом мовних 

знаків, які його актуалізуюють. Отже, змістове наповнення вербалізаторів 

охоплює не тільки предметну співвіднесеність концептів та знаків, а й іншу 

комунікативно важливу інформацію прагматичного характеру, зокрема 

емоційну й ціннісну складові концептуалізованих понять.   

З огляду на лінгвокультурологічний аспект, авторські концепти являють 

собою стереотипні образи колективної відомості, модифіковані у свідомості 

митця в певну авторську ідею, концепцію (версію) про предмет дійсності, 

явище, дію тощо. 

Перший етап дослідження передбачає виявлення та систематизацію 

вербалізаторів ключових концептів. Методами суцільної вибірки та 

контекстологічного аналізу, а також кількісних підрахунків встановлено 

регулярні й найбільш типові для творчості В. Блейка  лексичні одиниці, 

значення яких співвідносні з відповідними концептами. 

Принагідно зауважимо, що існують різні засоби концептуалізації 

ключових понять, проте найефективнішою визнана маніфестація на лексико-

семантичному рівні. У подальшому дослідженні дотримуємося позиції, що саме 

лексико-семантичний рівень найбільш пристосований до віддзеркалення не 

лише авторської (суб’єктивної) картини світу, але й тих акцентів та пріоритетів, 

які поет “сам розміщує в тексті” [218, с. 53].  

Концепт може мати експліцитну репрезентацію, яка здійснюється через 

лексичні одиниці, що найчастіше уживаються представниками національної 

лінгвокультурної спільноти для репрезентації однойменного культурного 

концепту. Також можлива імпліцитна репрезентація, мовними маркерами якої 

виступають не лексичні одиниці, що традиційно вербалізують однойменний 
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культурний концепт, а інші лексичні, граматичні й стилістичні засоби, які 

характеризують мовну особистість письменника. 

Під час проведення першого етапу необхідним є врахування 

парадигматичного аспекту аналізу функціювання мовних одиниць. 

Парадигматичні відношення, об’єднуючи слова в групи взаємопов’язаних 

одиниць, створюють можливості вибору в процесі мовлення одиниць, 

необхідних у певній ситуації.  

Вважаємо суттєвим врахування синтагматичних зв’язків, функціювання 

лексем у межах тропів і фігур, наявних у поезіях В. Блейка. Загальновідомо, що 

синтагматичні відношення спираються на сполучення одних слів з іншими. 

Проте при аналізі вербалізацій концептів важливо враховувати не тільки закони 

сполучуваності, об’єктивно закріплені в мовній системі, а й варіантні, часом 

нестандартні можливості сполучуваності, яка набуває типовості у мовленнєвій 

практиці поета. Такі сполучення набувають ознак усталених виразів в 

художньому індивідуальному дискурсі (infant joy, sweet delight, eternal joy, 

infant innocence).  

Виявлення дериваційних та колокаційних можливостей вербалізаторів 

дозволить звернутися до багатства конотативних позначень, а разом із цим 

виокремити ознаки концептуалізації.  

На другому етапі дослідження визначено головні концептуальні ознаки 

виокремлених концептів. У такий спосіб проаналізовано його понятійний 

компонент, який реалізується в індивідуально-авторській картині з певними 

розходженнями з загальномовною картиною світу, оскільки авторський 

концепт містить загальні, корпоративні та індивідуальні ознаки.  

Наприклад, простір концептуалізовано за ознакою «мірність (поділ на 

вертикаль і горизонталь)». У зображенні вертикалі В. Блейк застосовує прямі 

апеляції – up, above, over (“Above the light of the morning star” [306, c. 8]. Разом 

із цим у творах такого складного й суперечливого автора як В. Блейк, 

когнітивні ознаки не завжди мають пряму номінацію, а список головних ознак 

може бути розширений за рахунок непрямих номінацій на позначення висоти. 
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Такими можуть бути, наприклад, назви артефактів: tower “a tall, narrow structure 

that either forms part of a building or stands alone” [297] (“Bent by its fall from a 

high tower the dolorous shadow rose” [310.]).  

На третьому етапі виявлено універсальні, колективні та індивідуальні 

уявлення про певний концепт.  

Наприклад, внутрішній світ людини через свою особливу природу (у 

першу чергу через неможливість його спостерігати) виникає у вигляді 

“дзеркального (але неідентичного) відображення” [160, с. 35] фізичного світу. 

Складовими цього світу є духовна, емоційна та ментальна сфери. У 

дослідженнях емоційної сфери вивчаються структурні характеристики 

емоційних концептів [127], вербалізація концептів негативних емоцій [27] 

тощо. 

Основу концептосфери внутрішнього світу людини в творчості В. Блейка 

становить концепт “Душа”. Універсальність цього концепту доведена в 

численних працях філологів, лінгвокультурологів, антропологів (див., зокрема 

аналіз концептуального розвитку поняття “душа” [287], вербалізації цього 

концепту в національних [56; 59] та індивідуальних [176; 191] картинах світу). 

У різні історичні періоди та в різних літературних напрямах співвідношення 

внутрішнього світу людини з зовнішнім було різним. Скажімо, у період 

романтизму під впливом філософських ідей спостерігалася відмова від 

раціоналістичного розуміння людської природи, перенесення акценту з розуму 

на почуття, на “серце” [146, c. 11]. Емоційна природа людини стала 

основоположним світоглядним принципом. Головне місце у світогляді 

романтиків посіла сфера суб’єктивності, духовного та емоційного життя 

особистості. 

Світ романтики зображували через внутрішнє “я”. Не випадково В. Блейк 

поділяє колективні уявлення: зовнішній і внутрішній світ людини для нього 

невіддільні один від одного; внутрішній світ людини втілений у матеріальних 

речах, адже через них поет їх і репрезентує. Тому недоречним вважаємо 

трактування Д. Дроздовського, що “ідеалами поета стають незалежна від 
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зовнішнього світу внутрішня гармонія і позбавлена матеріального втілення 

духовність” [65].  

На цьому етапі за допомогою контекстологічного аналізу обрано контексти 

творів поетів Озерної школи, у яких актуалізується певний концепт, ці дані 

систематизовано й методом порівняльного аналізу зіставлено з контекстами 

творів В. Блейка задля встановлення спільних та відмінних ознак. Наприклад, у 

творі С. Т. Кольріджа “Журба: Ода ” (“Dejection: An Ode”) знаходимо рядки, які 

підтверджують те, що душа сприймалася поетами-романтиками як вмістилище 

чогось позитивного: “What this strong music in the soul may be!” [326]. В. Блейк 

поділяє таке сприйняття, проте розвиває концепцію, за якою в душі може 

міститись і те, що обмежує людину: “He could not take their fetters off for they 

grew from the soul” [310]. 

На четвертому етапі дослідження передбачено аналіз образної складової 

ключових концептів індивідуально-авторської картини світу В. Блейка, 

виявлення перцептивних та когнітивних образів, які втілюють світоглядні 

позиції поета, його чуттєвий, емоційний досвід. Увагу приділено різним 

модальностям, до яких апелює поет у відтворенні світу. Модусний компонент 

(слухові, зорові, нюхові, дотикові модуси) визначає специфіку змісту 

поетичного концепту. Зокрема за допомогою компонентного й 

концептологічного аналізу встановлюються різні актуалізації концептів. 

Наприклад, перцептивні образи емоційних концептів актуалізовані в 

контекстах, де поет апелює до смакової, зорової та слухової модальностей: “For 

stolen joys are sweet” [316], “weeping cries of bitter woe” [312, c. 10] (sweet «food 

or drink having a taste similar to that of sugar; a very satisfying taste” > ‘a very 

satisfying, good state or experience’ > перцептивний образ ‘радість = смачна іжа’; 

bitter “unpleasantly sharp taste” > ‘experience causing pain or anger’ >  

перцептивний образ ‘сум = несмачна іжа’; to weep “to cry tears, call loudly” > 

‘noist’ > ‘being too strong, demanding attention’ > перцептивний образ ‘сум = 

звучання’. 
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Когнітивний образ часу актуалізований у такому контексті: “the morning 

peeps / Over the eastern steeps” [307, c. 8] (to peep “to secretly look at something” 

> ‘to appear slowly’ > ‘to start to be seen’ > когнітивний образ ‘час = істота’). 

На п’ятому етапі проаналізовано ціннісну складову концептів, адже саме 

цінність певного концепту в індивідуально-авторській картині світу доводить 

його ключовий статус. Враховується як позитивна, так і негативна оцінка, 

вербалізована (а) експліцитно за допомогою мовних одиниць з інгерентною 

оцінністю (precious “of great value” – “Thou perceivest the Flowers put forth their 

precious Odours” [313]); (б) імпліцитно за допомогою мовних одиниць з 

адгерентною оцінністю, яка виявляється через типові для автора метафори, 

порівняння тощо (у рядках “his heart flam’d and utter’d a with’ring heat” [311] 

виражено негативну оцінку стосовно стану розлюченості, адже метафора 

‘занадто сильна емоція, зокрема лють = вогонь’ є типовою для поезіі В. Блейка, 

а усвідомлення надлишкової емоційності в термінах пізнавальної сфери 

‘вогонь, полум’я’ становить пріоритетний для поета інструмент пізнання суті 

явищ). 

Шостий етап дослідження спрямовано на аналіз художньо-мовних засобів 

і прийомів, що сприяють актуалізації ключових концептів, визначено їх 

когнітивні механізми, виокремлено найбільш вживані з них. 

Останній етап дослідження передбачає аналіз авторських ілюстрацій до 

поетичних творів, оскільки індивідуально-авторська картина світу В. Блейка 

реконструюється через цілісний художній простір, утворений вербальною та 

візуальною складовими. Визначається роль візуальних засобів, які актуалізують 

виокремлені концепти, характер взаємодії візуальної та вербальної складових: 

дублювання, доповнення, заміщення. 

Для виокремлення певного концепту, значимого елемента в картині світу, 

автор застосовує різні художні засоби для максимально точного вираження 

думки, посилення образності та виразності. До таких художніх засобів 

належать використання кольорів, співвідношення світла й тіні, рух ліній. 

Наприклад, лінії можуть бути плавними, гнучкими, різкими, енергійними. 
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Використання плавних ліній у зображенні природи може створювати образ 

привітного світу й захисту людини. Як і колір, лінії задіяні у створенні певного 

емоційного враження.  

Важлива роль серед художніх прийомів і засобів належить композиції: 

структурою, розташуванням та зв’язком її складових частин створюється 

“цільність зорового образу” [219, с. 199].  

Візуальні засоби можуть підсилювати динамічність поетичного твору, 

віддзеркалювати швидкість чи повільність описуваних подій, змін тощо. Рух 

зображується створенням енергійної, асиметричної та різноманітної композиції, 

повторенням ліній і форм, представленням різних рухових позицій, поз, жестів; 

поєднанням різних просторових сегментів; відображенням таких образів, дій і 

місць, які асоціюються з рухом (наприклад, дороги); контрастом руху й спокою 

[290]. 

Певне поєднання кольорів слугує передачі емоційного тону, а “для 

створення певного настрою стану душі, який відповідає задуму художника” [13, 

с. 376] використовуються контрасти теплих і холодних кольорів. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Структурно-змістові особливості індивідуально-авторської картини 

світу визначаються комплексним впливом різних об’єктивних і суб’єктивних 

чинників. Об’єктивні чинники створюють соціальний контекст для формування 

світогляду індивіда, спрямовують його творчу діяльність. До таких належать 

соціально-економічні й культурні особливості епохи, а також умови життя й 

творчості індивіда, його виховання й освіта, релігійні вірування, художні 

уподобання. Комплекс суб’єктивних чинників формування картини світу 

залежить від психотипу особистості, системи ціннісних домінант, ступеня 

емоційного напруження людини, розумових здібностей, особливостей пам’яті, 

ефективності каналів сприйняття інформації, домінантності наочно-образного 

чи абстрактного, а також репродуктивного чи творчого мислення тощо. 
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2. У формуванні світогляду В. Блейка, поета й художника к. XVIII – 

поч. XIX ст., найвпливовішими були такі фактори: об’єктивні – соціально-

індустріальна революція та урбанізація, депресивні настрої в суспільстві та 

трансформація системи суспільних цінностей, орієнтація інтелектуальної й 

творчої спільноти на ідеалізацію природи й ідеї динамічної цілісності світу; 

суб’єктивні – девіація від схвальної системи настанов щодо соціальної 

нерівності (расової, вікової, гендерної), тілесних покарань, а також моральних 

настанов у суспільстві; релігійність; візіонерство.  

3. Домінанти індивідуально-авторської картини світу В. Блейка становлять 

універсальні та корпоративні (властиві представникам романтизму) концепти, 

які виявляються не простим відтворенням колективного знання й досвіду про 

світ, а їх творчою інтерпретацією та унікальною модифікацією. До таких 

належать концепти “Простір”, “Природа”, “Час”, “Душа”, “Емоції”. Специфіка 

світобачення й світовідчуття поета вплинула на концепцію особистості митця, 

його місця й призначення в суспільстві. 

4. Унікальність авторської картини світу В. Блейка, його талант як поета й 

художника, зумовили й уможливили мультимодальну (вербально-візуальну) 

комплексність репрезентації ключових концептів. 

5. Алгоритм дослідження специфіки та мультимодальних засобів 

актуалізації індивідуально-авторської картини світу В. Блейка передбачає 

послідовність таких етапів: ідентифікація ключових концептів шляхом 

виявлення регулярності їх актуалізації в поезіях та текстах інших жанрів (есе, 

листи), детермінації відносно інших концептів, а також встановлення їх 

важливості в авторських висловлюваннях оцінного типу; виявлення та 

систематизація регулярних лексичних вербалізаторів ключових концептів з 

урахуванням парадигматичних та синтагматичних властивостей одиниць, їх 

предметної співвіднесеності й конотативного забарвлення; аналіз головних 

ознак концептуалізації ключових понять, співвідношення частки спільного 

(універсального чи корпоративного знання) та унікального (авторського 

досвіду) у цих концептуалізаціях; аналіз образної та ціннісної складових 



94 
 

виокремлених концептів; дослідження художньо-мовних засобів і прийомів, що 

застосовуються в актуалізації ключових концептів; аналіз авторських 

ілюстрацій до поетичних творів і визначення ефективності візуальних засобів 

для актуалізації досліджуваних концептів. 

Результати та положення розділу висвітлено в таких публікаціях автора 

[235], [241], [243], [249]. 
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РОЗДІЛ 3 

МУЛЬТИМОДАЛЬНА АКТУАЛІЗАЦІЯ КЛЮЧОВИХ КОНЦЕПТІВ 

КАРТИНИ СВІТУ В. БЛЕЙКА 

 

3.1 Просторова й темпоральна сфери авторської картини світу 

В. Блейка  

 

3.1.1 Авторська концепція простору  

Простір в індивідуально-авторській картині світу В. Блейка має важливе 

значення, про що свідчить повторюваність таких позначень як Universe, world, 

space у творах різних періодів діяльності поета: “Thro’ the world we safely go” 

[306, с. 14], “Into the dangerous world I leapt” [318], “The flames rolling intense 

thro the wide Universe” [310], “And all that has existed in the space of six thousand 

years” [317], “And we are put on earth a little space” [318]. 

Авторська концепція простору вибудовується в поезіях В. Блейка на основі 

різних когнітивних баз і поєднує універсальні, колективні (властиві поетам та 

художникам доби раннього романтизму) й специфічні, індивідуальні уявлення 

поета. В індивідуально-авторській картині світу В. Блейка простір 

концептуалізований за такими ознаками як ‘мірність’ (поділ на ‘вертикаль / 

горизонталь’), ‘закритість / відкритість’, ‘статичність / динамічність’, поділ на 

‘свій / чужий’. Проте найважливішим для поета виявляється вертикальний 

напрям, у якому й розкривається Всесвіт. 

Серед вербалізаторів простору в індивідуально-авторській картині світу 

В. Блейка найбільш частотну групу складають лексичні одиниці, що 

позначають верх та повітряний простір (up, high, heaven, cloud, sky, hill, 

mountain, rocks тощо) – 43,5% уживань. Менш репрезентативні позначення низу 

(серед них down, under, earth, ground, land тощо) – 22%, водного простору 

(stream, river, sea, ocean) – 7,7%, географічних координат світу (west, east, north, 

south) – 7%, цілого світу (Universe, world, space) – 6%, культурного, населеного 
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простору, цивілізації (зокрема, town, city, palace, church, street, school) – 4% та 

інші (10,2%). 

Поділ простору на вертикаль і горизонталь універсальний і властивий 

будь-якій картині світу. В уявленнях поета щодо простору вертикаль поділяє 

світ, і сама поділяється на три частини – верхню (небесне царство), середню 

(земля) і нижню (підземне царство): “The earth doth faint and fail; / The stench of 

blood makes sick the heav’ns; / Ghosts glut the throat of hell” [307, с. 12], “Thro’ 

the Heaven and Earth and Hell / Thou shalt never, never quell” [304, с. 3].  

На вертикалі фокусували увагу й поети доби раннього романтизму, 

протиставляючи, однак, дві, а не три сфери – небо й землю: “The gentleness of 

heaven is on the Sea” [328], “Most sweet it is with unuplifted eyes / To pace the 

ground” [329, с. 509], “Each matin bell, the Baron saith, / Kneels us back to a world 

of death” [326, с. 213]. Поети Озерної школи, наприклад, вербалізують це 

протиставлення здебільшого за допомогою прийменників, прислівників і 

дієслів руху, семантика яких співвідносна з поняттями ‘угору – вниз’ (“She 

wander’d up and down, / and many a hill did Lucy climb” [329, с. 407], “From low 

to high doth dissolution climb / And sink from high to low” [329, с. 10].  

Для зображення вертикалі В. Блейк уживав такі засоби прямого й 

опосередкованого позначення простору: 

- іменники на позначення неба й землі, зокрема heaven, sky, skies “the area 

above the earth”, earth “the land surface rather than the sky or sea”, а також 

cloud, air (“A monster lovely in the heavens or wandering on the earth” [310], 

(“Drawn down to earth by spells” [307, с. 5]). Серед них кількісно переважають 

назви верхньої частини простору, повітря (“the tender cloud”; “in the morning 

sky”; “thro’ the humid air”; “Hovering and glittering on the air”; “Like clouds 

around him roll’d”; “ascends the skies” [307, с. 12]; “Lifted on high the dead corse” 

[319], (“how thou shinest in the sky” [316], “Does his eye discern the flying cloud” 

[324]); 

- прислівники та прийменники з локативним і дирекційним значеннями, 

наприклад, down “in or towards a low or lower position, from a higher one”, а 
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також  under, beneath, over, up, upon, towards (“Beneath them sit the aged men, 

wise guardians of the poor” [318]; “Under leaves so green” [318], “But the rock fell 

upon the Earth” [319]; “Down Bleron’s hills they dreadful rush / Their cry ascends 

the clouds” [307, c. 11]; “Thro dismal darkness drave the Plow of ages ˂…˃ Over 

the graves and caverns of the dead Over the Planets / And over the void Spaces Over 

Sun and moon and star and constellation” [310], “Towards the South first sprang” 

[310], “The aged wanderer led towards the tents” [312, c. 13]); 

- іменники на позначення височини та низини чи заглиблення, наприклад, 

hill “an area of lanf that is higher than the surrounding land”, pit “a slightly lower 

area in any surface”, cave “a large hole in the side of a hill, or one that is 

underground”, а також rock, mountain, cliff, cavern (“If thou refuse, howl in the 

desolate mountains” [312, c. 12]; “The bow string sang upon the hills”, “… stood 

trembling on a Rocky cliff” [310]; “Rolling round and round, mounting on high” 

[308], “Till to the caves of Zazel they approach’d at eventide” [312, c. 13]; “While 

thy mild voice fills all these Caverns with sweet harmony” [312]);  

- найменування небесних світил – sun, moon (“muffling the sun / In sickly 

darkness” [307, c. 27]; “And the fair Moon rejoices in the clear and cloudless night” 

[America], “before the risen sun” [320]);  

- назви тварин і птахів, що мешкають у верхніх та нижніх частинах 

простору, наприклад, mole “a mammal that digs underground” [297] (“Does the 

Eagle know what is in the pit? / Or wilt thou go ask the Mole” [320]),  

- назви артефактів, реалій соціальної, культурної сфер, які за 

стереотипними уявленнями мовців асоціюються з височиною, низиною або 

заглибленням, наприклад, chimney “a narrow vertical passage on a pitched roof 

that allows the smoke from a fire inside the building to escape to the air outside” 

[298], grave “a place in the ground where a dead person is buried” (“Over the doors 

‘Thou shalt not,’ and over the chimneys ‘Fear’ is written” [316], “The chimneys 

were threescore” [302, c. 5], “The caverns of the grave I’ve seen” [305, c. 11]); 

- дієслова вертикального руху ascend, rise, fall, rush down тощо (“I see thy 

dark clouds ascend”; “Rush’d down like floods from his mountains” [319]). 
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Верхню частину простору В. Блейк пов’язує з початком, пробудженням, 

легкістю, ніжністю та свіжістю і вважає її віддаленою й недосяжною для 

людини, що неодноразово експліковано в різних творах поета 

словосполученням іменника heavens з прикметником distant “far away” [299], 

який набуває у цих контекстах статусу епітета, підсилює образність і художню 

виразність. “These fibres of thine eyes that used to wander in distant heavens / Away 

from me” [310], “And thus her voice rose to her children: the distant heavens reply” 

[316]. Важливо вказати на невипадкову сполучуваність прикметника distant з 

емфатично забарвленим іменником у формі множини heavens “an expression of 

emphasis; the sky”. Не має значення те, продумано чи інтуїтивно В. Блейк 

створює колокацію distant heavens. Важливо, що константне уживання цієї 

сполуки виявляється інструментом фокусування на верхній ділянці простору, 

акцентуації на вертикалі та створення образу недосяжної для людини частини 

світу. 

Середня частина Всесвіту – земля – в авторській картині світу В. Блейка 

вкрита рослинами й сповнена рухів (“Whether in Heaven ye wander fair, / Or the 

green corners of the earth” [307, c. 10], “Whereon his bright feet have trod” [319]). 

У В. Блейка вона асоціюється одночасно з чимось стійким і надійним (“Eno, 

aged Mother, ˂…˃ Trembled and shook the steadfast Earth” [308] та хитким і 

ненадійним (“Earth … shakes” [307, c. 12]); з чимось таким, що пристосоване 

для життя (“Where thou thy charming nest dost build” [311, c. 8]), проте 

виявляється одночасно і привітним, і ворожим простором для людини (“And 

thou sweet smelling ground” [310]; “My foe outstretched beneath the tree” [318]; 

“Earth smokes with blood, and groans and shakes” [307, с. 12]).  

У численних персоніфікаціях спостерігається метафорична апеляція до 

серединної сфери простору, наприклад, “And now her feet step on the grassy 

bosom of the ground” [310], “That earth from sleep ˂…˃ shall arise” [318]), 

“list’ning to the voices of the ground” [320], “and the happy earth sing in its course” 

[311, с. 8]. На нашу думку, саме завдяки персоніфікації акцентовано на тому, 

що земля – це сфера людини. 
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В інтерпретації нижньої сфери простору В. Блейк спирається на 

християнські уявлення про підземний світ і зображує його в темних кольорах 

смерті й невідомості : “… to hide them in the darksome grave” [310]; “… saw the 

secrets of the land unknown. / She saw the couches of the dead”; “A land of sorrows 

and of tears”; “… waiting oft beside a dewy grave, / She stood in silence, listening to 

the voices of the ground” [320].  

Поет пов’язує підземний світ (“grave plot”; “hollow pit” [320]) з корінням, 

яке відповідає потойбіччю в будові Світового дерева як уособлення єдності 

світобудови (“O Enion thou art thyself a root growing in hell” [310], “She also saw 

the infernal roots / Of the chain of Jealousy…” [310], “Then love shall shew its root 

in deepest Hell” [310]). У той же час коріння пов’язане з основою, джерелом 

певних почуттів і відчуттів: “Where the impressions of Despair and Hope enroot 

forever” [310], “Then Humility takes its root / Underneath his foot” [318]. 

Вербалізатором підземного світу в індивідуально-авторській картині 

В. Блейка виступає іменник the deep, який є протиставленням до позначення 

heaven: “… mock the fiend who drew us down / From heavens of joy into this Deep” 

[310], “Thus sang the Demons of the Deep” [310]. Укотре наголошуємо на 

чутливості поета до вибору вербальних засобів у репрезентації моделі 

простору, адже іменник the deep швидше асоціюється не просто з мірністю 

якогось об’єкту, або з чимось, розташованим унизу, а з безкраїм заглибленням 

– the deep “the sea or the ocean”. 

Вертикаль в уявленнях В. Блейка доповнюється горизонталлю, для 

репрезентації якої поет застосовує різні вербалізатори. Необхідно зазначити, 

що на відміну від лейкістів, які віддавали перевагу загальним, нечітко 

визначеним просторовим координатам (“The Sun came up upon the left / Out of 

the sea came he! ˂…˃ and on the right / Went down into the sea” [326, с. 183]), 

В. Блейк схильний до конкретизації місця чи напряму. Деталізація 

горизонтального простору досягається уживанням топографічних назв та 

позначень узагальнених понять, які перераховуються як однорідні члени: (“The 

inhabitants of mountain and plain”; “On mountain, dale and plain” [322], “She 
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could control the spaces, regions” [310]). Цілком очевидно, що перелік і 

нанизування –– ефективний прийом зображення горизонтального розширення 

світу.  

В. Блейк не обмежується маніпуляцією синтаксичними конструкціями, а 

вдається до інших прийомів вербалізації горизонталі й створення образу 

неосяжного Всесвіту. Серед них найефективнішими, на нашу думку, виявилися 

два прийоми. Перший з них представлений контекстологічним наближенням 

одиниць із просторовими значеннями, принаймні одна з яких містить семи 

‘horizontal’, ‘across’, ‘front’ тощо: forth “from a place, out, forward” (“Go forth 

Rebuild this Universe” [310]). Другий прийом пов’язаний з маніпуляцією 

граматичною формою одиниць, наприклад, уживанням іменника world “the 

earth and all the people, places, and things on it; the whole physical universe” у 

формі множини, тоді як зазвичай цей іменник має форму однини, про що 

зазначено у словниках: “Then shall we return and see / The worlds of happy 

Eternity” [304, с. 4]. 

У репрезентації горизонтального поділу актуальності набуває символізм 

кола, кільця (“Turnd round the circle of Destiny” [310]). Автор поділяє колективні 

уявлення про світ як коло, що має структуру ‘центр’ – ‘периферія’. Центр кола 

й мінімально віддалені від нього складники – це внутрішній простір, а все, що 

знаходиться поза межами кола, складає зовнішній простір. Вербалізація 

кільцевої, кульової моделі світу здійснюється передусім за допомогою 

прийменників і прислівників round, around “a circular direction or position” 

(“Like reared stones around a grave / They stand around the king” [307, с. 11]; 

“And round My golden tent like lambs rejoice” [318]), а також іменника round “a 

set of regular actions” (“And priests in black gowns were walking their rounds” 

[318]).  

На позначення горизонталі В. Блейк використовує назви частин світу або 

їх деривати – west, east, north, southern, western, northern, westwardly (“the Queen 

of all the western plains”, “once father of a race / Far in the North” [312, с. 5], 

“darkning in the West” [310] , “Our youth are bolder than the southern swains” [307, 
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с. 2]); одиниці просторового дейксису з проксимальним (this, these, here) чи 

дистальним (that, those, there) значеннями. У такий спосіб В. Блейк створює 

вербальне зображення світу з великими відстанями, простором для вічного 

блукання й мандрів: “And then wandered far away she sought for them in vain” 

[310]. 

Вербальну репрезентацію простору в індивідуально-авторській картині 

світу В. Блейка доповнено візуалізацією. На гравюрах, які є власними 

ілюстраціями автора до його поетичних творів, домінують вертикальні 

зображення, зокрема людей, що знаходяться у природних і найбільш 

комфортних для активної діяльності позах, див. наприклад, гравюри до віршів 

“Зелені луна” (“The Echoing Green”) (Додаток А.1.1.1), “Ягня” (“The Lamb”) 

(Додаток А.1.1.2), “Аргумент” (“The Argument”) з поеми “Шлюб Раю і Пекла” 

(“The Marriage of Heaven and Hell”) (Додаток А.1.1.3). Горизонтальні ж пози 

вимушені, некомфортні для активної діяльності людини: лежання, сидіння на 

землі, нахил тіла, стояння на колінах. Адже люди в цих позах переживають біль 

і страждання: мертві немовлята, мати, яка схилилася над дитиною на ілюстрації 

до вірша “Вознесіння” (“Holy Thursday”) (див. Додаток А.1.1.4); похилена 

фігура дитини, яка в хурделицю йде вулицею, на ілюстрації до вірша 

“Сажотрус” (“The Chimney-Sweeper”) (див. Додаток А.1.1.5); сумна жінка 

лежить на траві – ілюстрація до вірша “Ангел” (“The Angel”) (див. Додаток 

А.1.1.6); старець, нахилений до землі, бо скутий мотузками жорстокості та 

покірності – ілюстрація, яка доповнює рядки вірша “Людська абстракція” (“The 

Human Abstract”): “Then cruelty knits a snare” (див. Додаток А.1.1.7); фігури 

дітей і священника, які стоять на колінах і моляться серед спустошеного саду, у 

якому колись росли квіти, а зараз стоять могили – на ілюстрації до вірша “Сад 

Любові” (“The Garden of Love”) (див. Додаток 1.1.8). 

Значимість людини передається за допомогою композиційних прийомів і 

контрастів. У композиції багатьох гравюр люди зображені в центрі, наприклад, 

у вірші “Пропав хлопчик” (“The Little Boy Lost”) з циклу “Пісні невинності” 

(див. Додаток А.1.1.9).  
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Другий прийом – контраст кольорів і величин, реалізований через 

зображення фігур людей крупним планом на темному чи світлому фоні в центрі 

гравюр. Наприклад, на ілюстрації до поеми “Видіння Дочок Альбіона” 

(“Visions of the Daughters of Albion”) (див. Додаток А.1.1.10) темні кольори неба 

зливаються з темними й холодними кольорами води, а темрява контрастує зі 

світом, який ніби омиває розміщені на передньому плані зображення людей. На 

ілюстраціях до віршів “Хлопчик знайшовся” (“The Little Boy Found”) (див. 

Додаток А.1.1.11) та “Весна” (“Spring”) (див. Додаток А.1.1.12) зображені 

крупним планом жінка з дитиною. Такі ж прийоми застосовано художником 

для зображення людей під час святкування на ілюстрації до поезії “Пісня 

сміху” (“Laughing Song”) (див. Додаток А.1.1.13); жінки поруч з янголом на 

ілюстрації до вірша “Ангел” (див. Додаток А.1.1.6); старця, що грає на арфі в 

оточенні молоді на ілюстрації до вірша “Голос Стародавнього Барда” (“The 

Voice of the Ancient Bard”) (див. Додаток А.1.1.14). Таким виділенням фігур 

людей В. Блейк демонструє значимість людини в його картині світу: людина 

поєднує всі три світи й містить у собі Всесвіт. 

На гравюрах небо й землю, верх і низ об’єднує не лише людина, а й 

зображення великого дерева, сонячного світла. Дерева символізують 

божественний захист і виступають як архетипний символ Світового дерева на 

гравюрах та у поезіях: “And Har and Heva, like two children, sat beneath the oak” 

[312, с. 5]; “As he sat on his dark-rooted Oak”; “He beheld himself compassed round 

/ And high-roofed over with trees” [319]. Дуб, який неодноразово згадується у 

віршованих рядках В. Блейка, виступає символом сили, знання, мудрості, 

цілісності й правдивості. 

На ілюстраціях до віршів з циклу “Пісні невинності”, зокрема “Зелені 

луна” (див. Додаток А.1.1.1), “Пастух” “The Shepherd” (див. Додаток А.1.1.15), 

“Чорний хлопчик” (“The Little Black Boy”) (див. Додаток А.1.1.16), “Весна” 

(див. Додаток А.1.1.12), люди розташовані обличчям до сонця, а на ілюстраціях 

до віршів циклу “Пісні досвіду” “Вступ” (“Introduction”) (див. Додаток 

А.1.1.17), “Муха” (“The Fly”) (див. Додаток А.1.1.18) вони повернуті в 
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протилежний бік. У такий спосіб В. Блейк не лише композиційно втілює 

просторову опозицію ‘правий – лівий’, а співвідносить її зі смисловою 

опозицією ‘світлий і сонячний, правий, чистий, невинний – темний, лівий, 

сповнений досвіду’. 

Шляхом порушення принципу розмірності й перспективи В. Блейку 

вдається сфокусувати увагу на окремих об’єктах. Задля акцентуації уваги, 

наприклад, на зображенні світила художник порушує правила перспективи: 

попри відстань, сонце на задньому плані видається близьким через те, що воно 

зображене яскравішими кольорами, ніж нечіткі обриси людей чи тварин на 

передньому плані, як, скажімо, на ілюстраціях до поезій “Чорний хлопчик” у 

“Піснях невинності” (див. Додаток А.1.1.16), “Вступ” (див. Додаток А.1.1.17), 

“Муха” (див. Додаток А.1.1.18) у “Піснях досвіду”. 

Небо й хмари символізують божественну присутність, захист та благодать: 

“Clouds of Blessing” [317], “The cloud will vanish, we shall hear His voice”, “When 

I from black, and he from white cloud free”. В окремих ілюстраціях небо є фоном 

для зображення овечок (див. гравюру до вірша “Весна”, Додаток A.1.1.12), за 

рахунок чого створюється складний символічний образ, який поєднує 

повсякденно-реальне й ідеальне буття, профанічну (пасторальну) й сакральну 

сфери. Зображення овечок виявляється формою, яка втілює глибинні релігійні 

сенси.  

Хмари в індивідуально-авторській картині світу В. Блейка символізують 

також і свободу почуттів: “Luva dwelt in the cloud” [310]. Персонаж Лува – один 

із чотирьох Зоа, які живуть у кожній людині, – уособлює людські пристрасті й 

емоції. 

До того ж хмари пов’язуються автором із невинністю, наближеністю 

невинних дітей до Бога (“On a cloud I saw a child” [318], “They rise upon clouds, 

and sport in the wind” [318], “Ah! Thel is <…> like a parting cloud <…> Like 

dreams of infants. Like a smile upon an infant’s face”, “But Thel is like a faint cloud 

kindled at the rising sun” [320]. Тель, міфологічний персонаж у творах поета, є 

уособленням невинності. Візуально це символічне значення хмар передається 
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за допомогою блакитного, рожевого та білого кольорів, у зображеннях світлих 

фігур немовляти й жінки, які тримаються за руки й нібито летять (див. 

ілюстрацію до пророчої книги “Перша книга Юрайзена” (“The First Book of 

Urizen”), Додаток А.1.1.19). 

У творах поета хмари можуть приховувати очевидне, або ж, навпаки, 

відкривати приховане. Задля вербалізації цих смислів автор уживає позначення 

знання, яке не підлягає розголошенню (secrecy “the state of being secret” – “Thou 

canst repose on clouds of secrecy” [310]. Хмари можуть символізувати й щось 

негативне, пов’язане з небезпекою, хворобою, відчаєм: noxious “unpleasant, 

harmful”, disesase “an illnessor a failure”, despair “a feeling of no hope, or worrying 

situation” (“Effluvia vapour’d above / In noxious clouds” [317], “The clouds of 

Disease hover’d wide” [319], “Urizen <…> Went enormous above the red flames, / 

Drawing clouds of despair thro’ the havens / Of Europe as he went” [322]). 

Така природа цього символізму підсилена за допомогою візуальних 

засобів: В. Блейк зображує на хмарах фігури людей із нахиленими головами 

(ілюстрації до поеми “Америка. Пророцтво” (“America. A Prophecy”), Додаток 

А.1.1.20). Цілком очевидно, що люди охоплені смутком і розчаруванням від 

подій, які трапляються в житті людства. Це враження поглиблюється темними 

відтінками неба й зображенням хмар різними відтінками жовтого й червоного 

кольорів, нібито Бог з небес виражає свій гнів. На ілюстрації до поеми “Європа. 

Пророцтво” (“Europe. A Prophecy”) (Додаток А.1.1.21) чорні кольори неба 

символізують страждання й невідомість. Можливо й те, що через таке 

представлення Бога В. Блейк демонструє власну реакцію на історичні події, 

сучасником яких він був.  

Домінування зображення неба на гравюрах В. Блейка наближує його до 

сприйняття простору художниками-романтиками, для яких важливими були 

атмосферність. Наприклад, на картинах В. Тернера “Дощ, пара та швидкість” 

(“Rain, Steam and Speed – The Great Western Railway”) (див. Додаток Г.1), 

Дж. Констебла “Затока Веймут” (“Weymouth Bay”, див. Додаток Г.2) та “Собор 

у Солсбері з єпископського саду” (“Salisbury Cathedral from the Bishop's 
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Grounds”, див. Додаток Г.3) складною палітрою кольорів відтворено небо й 

повітря. 

Ще однією концептуальною ознакою простору в індивідуально-авторській 

картині світу В. Блейка є ‘відкритість / закритість’. Відкритий простір 

створюється за допомогою одиниць, у значеннях яких наявні семи ‘field’, ‘flat’, 

‘open’ (mead, valley, vale, dale, plain, meadow, desert, heath, field). Для поета 

немає прямого зв’язку між відкритістю/закритістю простору та його 

не/безпечністю: цей простір співвідноситься як із радістю (“When the meadows 

laugh with lively green” [318]; “Then down a green plain, leaping, laughing, they 

run” [318]), так і з самотністю й горем (“Who in sorrow pale, through the lonely 

dale” [318]). Одна й та ж лексична одиниця уживається на позначення різних 

емоцій та відчутів людини. Наприклад, field – це зелений простір, пасторальна 

ідилія (“Farewell, green fields and happy groves / Where flocks have took delight” 

[318]) й людині приємно знаходитися на ньому (“How sweet I roam’d from field 

to field” [307, c. 48]). Як і лексична одиниця valley, пов’язана зі спокоєм (“O thou 

little virgin of the peaceful valley” [320]), насолодою та захопленням (“from her 

valleys of delight” [322]), благословенням (“To the bliss of eternal valleys” [319]). 

Водночас field “поле” – це спустошене місце, яке не приносить врожаю (“And 

their fields are bleak and bare”), а долина наповнюється тишею (“Thou gentle 

maid of silent valleys” [320]), горем і стражданням (“All the night in woe / Lyca’s 

parents go / Over valleys deep” [318]; “…thro’   the blind and agèd man wander’d” 

[312, c. 5]).  

Відкритому простору протиставляється закритий, який відтворено 

лексичними одиницями forest, wood, garden, dell, cave (“In the forests of the 

night”; “When obscur’d in his forests, fell monsters” [319]; “into my garden stole”; 

“…till he enter’d the wood”; “All night they wander’d thro’ the wood” [312, c. 13]). 

Цей простір пов’язується з ворожістю, темрявою, перешкодами. Наприклад, 

печера співвідноситься зі входом до підземного світу й має символіку укриття, 

контакту з глибинними силами, лігвом таємниці (“the monster is driv’n yelling to 
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his caves beneath mount Hecla” [307, c. 56]; “While the beasts of prey / Come from 

caverns deep” [318]). 

У зображенні закритого й обмеженого простору В. Блейк використовує 

також назви будівель населених пунктів – street, palace, church, alehouse, chapel, 

school (“… wandered through chartered street”, “down palace-walls” [318]). 

Будівлі міст теж пов’язані з темнотою (“blackening church”), адже вони 

обмежують не лише рухи, а й радість та бажання (“The human race began to 

wither, for the healthy built / Secluded places, fearing the joys of Love”, “These were 

the churches, Hospitals, Castles, Palace, / Like nets & gins & traps to catch the joys 

of Eternity” [322]).  

У зображенні закритого простору В. Блейк апелює до великого міста, 

центру цивілізації (London), протиставляючи його природі. У “Піснях 

невинності” діти в кольоровому вбранні прикрашають його, наче квіти (“O what 

a multitude they seemed, these flowers of London town”). Але вже в “Піснях 

досвіду” Лондон описується суворим й похмурим, у ньому є місце страхам 

(“every infant’s cry of fear”) і сльозам (“the new born infant’s tear”). Негативний 

образ міста створюється за допомогою мультимодального сприйняття його 

вулиць: візуальне (“A mark in every face I meet”) та слухове (“The mind-forg’d 

manacles I hear”, “every cry of every man”, “the hapless soldier’s sigh” [318]). 

Саме закритий, обмежений простір втілює концепт «контейнера» в 

авторській картині світу В. Блейка. Поет вибудовує топологічну схему, створює 

візуальний образ «контейнера» за допомогою виразів, до складу яких 

інтегровано такі одиниці:  

- прийменники (in, among, in the midst – “The little boy lost in the lonely fen” 

[318]; “She sat among the Rocks / Singing her lamentation” [310]; “A Chapel was 

built in the midst, / Where I used to play on the green” [318]);  

- назви вмістилищ (tent “a shelter, i.e. a building designed to give protection”, 

cage “a space surrounded on all sides by bars or wire, in which birds or animals are 

kept” – “Sitting beneath a tent & viewing sheepfolds & soft pastures” [310], “A robin 

redbreast in a cage / Puts all Heaven in a rage” [306, c. 13]); 
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- назви місць, пристосованих тваринами для житла (den – “Like lions rous’d 

by light’ning from their dens” [307, c. 27]). 

У цьому “контейнері” розум людини створює власну дійсність, яка 

обмежена здатністю відчувати нескінченність: “The Sky is an immortal tent built 

by the Sons of Los / And every Space that a Man views around his dwelling-place / 

Standing on his roof, or in his garden on a mount <…> such space is his Universe” 

[313]. 

В інтерпретації закритого простору В. Блейком порожнє, незаповнене 

вмістилище (empty, bottomless, vacuity) створює картину жахливого, 

спустошеного світу: “In the horrid bottomless vacuity falling failing falling / Into 

the Eastern vacuity the empty world of Luvah” [310]. 

Водночас закритий простір символізує ще й захист (“the tent of God”, 

“Sitting under the oak, / Among the old folk”) та неволю (“the bird that is born for 

joy / Sit in a cage …” [318]; “He caught me in his silken net, / And shut me in his 

golden cage <…> And mocks my loss of liberty” [307, с. 48]; “A little black thing 

among the snow”), чи загрозу (“Among shadows deep”, “Among tigers wild”). 

Негативні конотації підсилюють ефективність метафори ‘світ = в’язниця’: 

“prisoned on watery shore”, “chained in night”, “with bondage bound”, “heavy 

chain”, “And binding with briars my joys and desires”, “mind-forged manacles” 

[318]. 

Вербалізацію концептуальної ознаки ‘відкритий / закритий’ доповнено 

В. Блейком візуальними засобами та ізоморфізмом природного й людського в 

його індивідуально-авторській картині світу. Гілля рослин (на багатьох 

гравюрах – виноградної лози та квітів) виконані тонкими й плавними лініями, 

які оточують та оберігають людину. Зображення лози – це апеляція до 

християнської образності, у якій вона є символом Христа, його крові, а 

виноград – уособлення віруючих. Люди повторюють рухи рослин, що 

плавними лініями оплітають їх (“Round the laps of their mothers / <…> Like birds 

in their nest” [318]). Гілля на гравюрах виступає не лише захистом людині, а й 

може доповнювати образ неволі та обмеження закритого простору: зображення 
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гілок, які відгалужуються від стовбура з одного боку, залишають людину без 

захисту. Під гілкою дерева, над яким зловісно нависає вкрите хмарами небо, 

може бути небезпека, наприклад, мертвий ворог на ілюстрації до поезії 

“Отруйне дерево” (“A Poison Tree”) (див. Додаток А.1.1.22). 

Ще один християнський мотив на гравюрах В. Блейка – зображення 

пастуха на ілюстрації до вірша “Пастух” (див. додаток А.1.1.15) нагадує 

християнську іконографіку, яка зображала Христа як доброго пастуха. 

Оформлення пісень надає візуальний еквівалент божественному захисту. 

Гравюри посилюють пасторальну ідилію, створену віршами: маленькі фігури 

дітей, що танцюють, здаються природним продовженням лози, листя та 

каліграфічних завитків. Використання В. Блейком світлих теплих кольорів, які 

символізують воскресіння (зелений), божественність неба й істини (блакитний) 

посилює цей образ захисту. 

Простір в індивідуально-авторській картині світу В. Блейка 

концептуалізується також за ознакою ‘статичність / динамічність’. Динаміка 

виражається через дієслова руху й просторові прийменники, що тісно пов’язані 

з концептом шляху, символом блукань й поневірянь ліричних героїв (“I walk 

through the vales of Har”, “She wandered in the land of clouds thro’ valleys dark” 

[320]; “All day they walk’d, and all the night beneath the pleasant moon, / 

Westwardly journeying”; “He ceas’d, and darkling o’er the mountains sought his 

pathless way” [312, c. 4]). 

Це наближує В. Блейка до поетів Озерної школи (“Dark is the vale of years 

before / Pause Traveler on thy way!” [331]), у яких блукання героя втілено в 

образі хмари (“I wandered lonely as a cloud / That floats on high o’er vales and 

hills” [328]), що й символізує самотність (“O’er rough and smooth she trips along, 

˂…˃ And sings a solitary song” [328].  

Простір, який В. Блейк пізнає через слуховий та візуальний модуси 

сприйняття (“Down by the river of Adona her soft voice is heard” [320], “To see a 

World…” [306, с. 13]), виникає то як неосяжний Всісвіт (“… his voice / Is heard 

throughout the Universe wherever a grass grows” [310], “And a vast World of 
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Waters around him” [308], “A desert vast without a bound” [306, c. 6]), то, 

навпаки, мініатюрний, як пісчинка (“To see a World in a grain of sand” [306, с. 

13].  

Динамічність і статичність простору посилюють візуалізації. Статичні 

композиції, наприклад, на ілюстраціях до віршів “Колискова” (“A Cradle Song”) 

(див. Додаток А.1.1.23), “Дитяча радість” (“Infant Joy”) (див. Додаток А.1.1.24) 

передають відчуття рівноваги, стан умиротворіння. Динамічні зображення 

повторюють вербалізації й у такий спосіб подвоюють силу відчуття руху: діти 

прямують до церкви на ілюстрації до поезії “Вознесіння” з “Пісень невинності” 

(див. Додаток А.1.1.25) – “They like Thames waters flow”; радісні діти граються 

на лузі на ілюстрації до вірша “Пісні няньки” (“Nurse’s Song”) (див. Додаток 

А.1.1.26) – “And laughing is heard on the hill”. 

У цьому випадку візуальна передача динаміки наближає В. Блейка до 

художників-романтиків. Але якщо поет передає здебільшого рух людей, то для 

художників характерна передача руху і внутрішньої енергії природних стихій, 

зокрема моря на картинах В. Тернера “Пірс Кале” (“Calais Pier”) (див. Додаток 

Г.4), “Корабельна аварія” (“The Shipwreck”) (див. Додаток Г.5), снігової бурі на 

його картинах “Долина Аоста: Снігова буря, лавина та гроза” (“Valley of Aosta: 

Snowstorm, Avalanche and Thunderstorm”) (див. Додаток Г.6) та “Снігова буря: 

пароплав біля гирла гавані” (“Snow Storm: Steam-Boat off a Harbour's Mouth”) 

(див. Додаток Г.7). 

Простір в індивідуально-авторській картині світу В. Блейка також 

концептуалізується через протиставлення ‘свій / чужий’. “Свій” простір у 

В. Блейка – це природа, дім, ідилічні пейзажі рідного краю (“While our sports 

shall be seen / On the echoing green” [318]; “When the meadows laugh with lively 

green” [318]).  

Зображення пейзажів рідного краю властиве й представникам раннього 

романтизму – поетам Озерної школи (“…my sweet birth-place, and the old 

church-tower / Whose bells, the poor man’s only music, rang” [326, c. 225]; “Nor, 

England! did I know till then / What love I bore to thee”; “Among thy mountains did 
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I feel / The joy of my desire” [328]) та художникам, які достовірно передавали 

образи природи, наприклад картини Дж. Констебла “Долина у Дедхемі” 

(“Dedham Vale”) (див. Додаток Г.8), “Садиба Вайвенхоу” (“Wivenhoe Park”) 

(див. Додаток Г.9), та В. Тернера “Замок Ребі, резиденція графа Дарлінгтона” 

(“Raby Castle, the Seat of the Earl of Darlington”) (див. Додаток Г.10). 

“Чужим” простором виступають далекі країни чи міста, опис яких 

емоційно насичений. Цей простір представлений топонімічними назвами 

далеких країн (“In heart-formed Africa”, “Orc on Mount Atlas howl’d”, “Clouds 

roll heavy upon the Alps round Rousseau & Voltaire, / And on the mountains of 

Lebanon round the deceased Gods Of Asia” [322]) та словосполученнями з 

позначеннями відстані. Емоціні й негативні оцінні конотації, яких одиниці 

набувають у відповідних контекстах, передають переживання, занепокоєння, 

сум і розпач автора. Варта уваги узгодженість обраних В. Блейком вербальних 

засобів, які комплексно спрацьовують на позначення «великої дистанції, 

віддаленості», а разом із тим і «чужинності». Наприклад, форма множини lands 

“землі” у сполученні з прикметником у функції епітету distant “far away” 

трапляється в контексті разом з одиницями з інтенсифікованими значеннями – 

stretch “to cause something to reach, often as far as possible, in a particular 

direction”, mighty “very large, powerful, important”: “Stretching her mighty spear 

o’er distant lands” [307, c. 28]. Нижній світ (nether “in a lower position”) – 

невідомий і чужий – існує десь дуже-дуже далеко, що експліковано 

тавтологічною конструкцією, утвореною за допомогою синонімічної 

конденсації лексем distant “far away” + far “from a great distance”: “Whom he had 

seen wandring his nether world when distant far” [310]). 

У поетів Озерної школи “чужий” простір також пов’язаний з “іншими 

світами” – містом або чужою країною, куди герої змушені вирушати зі свого 

дому (“I travell’d among unknown men / In lands beyond the sea” [328]; “A Well 

there is in the west country” [331]; “I'll go to my tower on the Rhine", replied he, / 

"'Tis the safest place in Germany” [331]). 
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“Свій” і “чужий” простори у В. Блейка можуть бути не тільки реальними, а 

й онейричними – просторами сновидінь (“As Tom was a-sleeping, he had such a 

sight” [318]), де можна знайти краще від реального життя, та вигаданими (“till 

he that leadeth all led him to the vales of Har” [312, c. 5]; “O beauty of the vales of 

Har!” [320]). 

Крізь призму просторового значення В. Блейк оцінює сферу почуттів, 

наприклад, прикметник deep посилює емоційно-оцінне забарвлення 

висловлювання (“For it sticks in the heart’s deep core / And it sticks in the deep 

backbone” [307, c. 3]) й ілюструє глибину відчуття розпачу й розчарування – 

deep dismay “a feeling of unhappiness, disappointment”: “Madness and deep dismay 

possess the heart of the blind man” [312, c. 7]. Із простором у поета пов’язані 

душевні пошуки, переживання людини. Тому темні простори (наприклад, 

болотна трясовина – “The mire was deep, and the child did weep”,“The little boy 

lost in the lonely fen” [318]) або ж незвичні, екзотичні пезажі (“desert wild”) 

пов’язані зі внутрішнім станом загубленості, страху й відчаю дитини.  

Застосовуючи метафоричні переноси, В. Блейк у термінах простору 

осмислює якості людини, її ментальні характеристики (“In darkness and solitude 

forming Seas of Doubt and rocks of Repentance” [318]. У такий спосіб автор 

наближує світ природи й світ почуттів людини. Тобто простір в уявленнях 

поета всеосяжний, не лише той, що оточує людину, а й внутрішній, той, що 

всередині неї (“This world is Thine in which thou dwellest that within thy soul”; 

“She also took an atom of space and open’d its center / Into Infinitude” [310]). 

В індивідуально-авторській картині світу В. Блейка простір представлено 

як двосвіття, що вибудовується на протилежностях, які апелюють до різних 

модальностей: ЗОРОВОЇ – ‘світло, яскраві кольори’ – ‘сутінки’ (white, golden, 

bright, clear, silver – pale, blind, dismal shade, black shadows deep, bereaved of 

light тощо); СЛУХОВОЇ – ‘ніжні звучання’ – ‘жахливі крики’ (merry bells, 

lamb’s innocent call, bleating lamb, tender reply, pleasant glee, cheerful sound, 

echoing green, “sweet chorus of ‘Ha ha he!’– weeping, infant groan, hollow shriek, 

infant’s cry of fear, silent, wolvish howl, lion’s growl, hollow piteous shriek тощо); 
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СМАКОВОЇ (the shepherd’s sweet lot); НЮХОВОЇ (smelling to his prey); 

ТАКТИЛЬНОЇ (warm, soft wool, mild, the heat of the day – freeze my bones, the 

Church is cold). Отже, основою для сприйняття простору В. Блейком є відчуття. 

Перцептивні образи світу гармонізовані з когнітивними образами: ВЕРХ / 

НЕБО = ЗАХИСНИЙ КУПОЛ та НИЗ / ЗЕМЛЯ = В’ЯЗНИЦЯ, КЛІТКА З 

ДИКИМИ ТВАРИНАМИ. 

Отже, концепт “простір” виконує конструктивну роль в індивідуально-

авторській картині світу В. Блейка. Репрезентація простору поетом 

здійснюється через чітко окреслені протилежності. Це пояснюється 

особливостями філософсько-естетичних настанов поета на протиставлення 

добра й зла, двох світів – матеріального й духовного, язичницького та 

християнського, реального й уявного, фантазійного. Концептуальними 

ознаками простору в картині світу В. Блейка є мірність (вертикаль – 

горизонталь), відкритість – закритість, статичність – динамічність, 

протиставлення “свого” й “чужого”. Векторна організація простору пов’язана 

не тільки з розташуванням чи рухом у просторі, а й з важливою для В. Блейка 

антитезою ‘духовність / бездуховність’ світу. Вертикальний простір в 

індивідуально-авторській картині світу В. Блейка корелює з духовним, творчим 

початком. Головними опозиціями, які використовує поет, є ‘верх’ – ‘низ’ та 

‘відкритий простір’ – ‘закритий простір’. 

 

3.1.2 Концепт “Природа” в індивідуально-авторській картині світу 

В. Блейка 

В індивідуально-авторській картині світу В. Блейка концепт “Природа” 

сформований під впливом національно-культурних та особистісних чинників. 

Колективні уявлення про природу (її ідеалізація, неодмінна складова картини 

світу поетів і художників та джерело поетичного натхнення, подолання 

дихотомії ‘матерія’ – ‘дух’, ‘кінцеве’ – ‘нескінченне’) вплинули на суб’єктивне 

розуміння її В. Блейком, спричинене близькістю поета до представників 
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раннього романтизму. Універсальні та колективні уявлення поет доповнює 

індивідуальними. 

Вербалізатори концепту “Природа”, охоплюють такі групи лексики:  

- назви топографічних об’єктів, наприклад, meadow “land that is covered or 

mostly covered with grass”, а також valley, stream, river, woods, forest, grove 

(“Piping down the valleys wild” [318]; “And wash in a river and shine in the sun” 

[318], “Silent sit the winds, silent the meadows” [311, с. 3]); “And the dimpling 

stream runs laughing by” [318]); “Come out from the grove” [318], “the woods of 

France embosom the sound” [311, с. 1], “And the ancient forests of chivalry hewn” 

[311, с. 3]); 

- позначення явищ природи, зокрема, wind “a natural movement of air of any 

velocity”, а також rain, snow, storm, lightning (“They rise upon clouds, and sport in 

the wind” [318]; “And where’er the rain does fall” [318], “When silver snow decks 

Susan’s clothes” [307, с. 14], “When the storm is passing away” [311, с. 6], 

“Children take shelter from the lightnings” [315]); 

- назви рослин – oak, rose tree, flower, lily, apple, sunflower, grass (“Ah, 

sunflower, weary of time” [318]; “While the Lily white shall in love delight” [318]; 

“He show’d me lilies for my hair, / And blushing roses for my brow” [307, c. 6]. 

“There, in rising day, / On the grass they play” [318]; “He crops thy flowers while 

thou sittest smiling in his face” [320]); 

- назви тварин, птахів, комах – sheep, lion, tiger, skylark, sparrow, robin, 

raven, grasshopper, beetle, fly, glow-worm (“And keep them from the sheep” [318]; 

“While the beetle goes his round” [318]; “Then am I / A happy fly” [318]; “And the 

raven his nest has made / In its thickest shade” [318], “The Tigers couch upon the 

prey” [316], “But I saw a glow-worm near” [318]); “Why fall the Sparrow & the 

Robin in the foodless winter?” [310]); 

- дієслова на позначення рухів, дій, процесів та станів, властивих 

природним об’єктам, наприклад, shine “to send out or reflect light”, а також 

nibble, fly, flow, grow, howl, crow, water (“As the sun shines down on the misty 

earth” [310], “Cock does crow” [318], “And waters the ground with tears” [318], 
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“Where lambs have nibbled” [318], “He threw his flight thro’ the dark air to where a 

river flowd” [310], “Why dost thou not fly among the corn fields?” [305]); 

- дієслова та іменники, які відтворюють звучання – lamb’s innocent call, 

ewes’ tender reply, bleating lamb, beetle’s hum, birds’ song, wolvish howl, lion’s 

growl, warbling birds. 

Серед зазначених вербалізацій найбільш частотну групу складають 

позначення неба (43%), з них позначення небесних світил становлять 17% 

уживань, явищ природи – 18%, назв птахів – 8%. Менш задіяні позначення 

тварин (17,5%) та рослин (17%). Позначення топографічних об’єктів і рухів, 

дій, процесів та станів, що властиві природним об’єктам, менш репрезентативні 

й складають по 10% уживань. Найменш частотними є позначення комах – 2,5%. 

Домінантні опозиції, задіяні В. Блейком у репрезентації природи, 

актуалізують такі ознаки: ‘природний’ – ‘цивілізаційний’, ‘сповнений’ – 

‘спустошений’, ‘радісний’ – ‘сумний’, ‘привітний, безпечний’ – ‘ворожий, 

сповнений загроз’, ‘небесний’– ‘земний’.  

Гармонійний та ідилічний світ природи створено в “Піснях невинності”, у 

яких домінує пасторальний настрій (“And we cannot go to sleep; / Besides, in the 

sky the little birds fly, / And the hills are covered with sheep” [318]). Відчуття 

радості й пробудження природи створює щебет пташок, мекання ягнят і голоси 

дітей (lamb’s innocent call, ewes’ tender reply, birds’ song). У такий спосіб 

В. Блейк вимальовує картину вічності, яку можуть побачити ті, хто перебуває у 

стані невинності.  

Весна символізує оновлення, початок, безтурботне й безпечне життя 

(“They look in every thoughtless nest / Where birds are covered warm” [318]). Дія 

багатьох віршів циклу відбувається на лузі (англ. green), що був у кожному 

англійському селі неодмінним майданчиком для зібрань, свят і дитячих ігор (“A 

Chapel was built in the midst, / Where I used to play on the green” [318]). У 

“Піснях невинності” луг символізує рай, небесну ідилію: “The sun does arise, / 

And make happy the skies; <…> The birds of the bush, / Sing louder around / To the 

bells’ cheerful sound <…> On the echoing green” [318]. Луг зображений і на 
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ілюстраціях до віршів: “Пісня сміху” (див. Додаток А.1.1.13), “Ніч” (“Night”) 

(див. Додаток А.1.2.1), “Пісня няньки” (див. Додаток А.1.1.26). При передачі 

ідилічного світу візуальними засобами В. Блейк віддає перевагу світлим 

кольорам, особливо зеленому.  

Пасторальну ідилію створює не лише луг, а й долина, яка характерна для 

природних пейзажів Англії, і символізує життя, родючість, гармонію. В описі 

долини В. Блейк акцентує на її природності (“Sit down in our mossy valleys” 

[307, c. 2], “Piping down the valleys wild” [318], “How cool the breezes of the 

valley” [310]), спокої (“Thou gentle maid of silent valleys”, “O thou little Virgin of 

the peaceful valley” [320]). Долина в уявленнях поета пов’язана з Богом (“He 

that smiles on all / Walks in the valley, and each morn over me spread His hand” 

[320]), його благословенням (“to the bliss of eternal valleys” [319]), ягнятами як 

символом Христа (“The numerous flocks cover the mountain and shine along the 

valley” [310]). 

Антиномія ‘природний’ – ‘цивілізаційний’ властива й поетам Озерної 

школи: утім природній світ у їхній художній картині світу представлений 

образами дикої природи (“Upon the moon I fix’d my eye, / All over the wild lea” 

[328]). Також ідилічний світ створюється через ідеалізацію рідної землі, 

спогади про щасливе дитинство на лоні рідної природи (“Near my ‘sweet 

Birthplace’, didst thou, beauteous Stream / Make ceaseless music through the night 

and day”, “twas my joy / To wander half the night among the Cliffs / And the smooth 

Hollows” [329]).  

Світ, у який людина привнесла культуру й цивілізацію, представлений у 

циклі “Пісні досвіду”, де земна реальність хоч і залишається важливою для 

В. Блейка, проте поет звертається й до пейзажу міста (“Every blackening church 

appals” [318]), який його шокував. Саме так автор і відтворює порушення 

звичного ходу подій у світі природи, знищення довкілля людиною та його 

підміну рукотворним світом (“And tombstones where flowers should be” [318]). 

Текстуально це досягається паралелізмом уживаних конструкцій Adj+N з 

урізноманітненням колокацій з прикметником chartered “commercialized, 
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managed” (chartered + найменування артефакту, chartered + найменування 

природної реалії): “I wander through each chartered street, / Near where the 

chartered Thames does flow” [318]. Невипадково В. Блейк віддає перевагу 

власній назві (гідроніму Thames), а не апелятиву (топографічному 

найменуванню river). У такий спосіб вербалізовано зміну ‘природа ➝ 

цивілізація’. На ілюстраціях візуальні засоби доповнюють вербальні: у світі 

цивілізації зображено місто в темних і невиразних кольорах у віршах 

“Сажотрус” (див. Додаток А.1.15), “Сад Любові” (див. Додаток А.1.18), 

“Лондон” (“London”) (див. Додаток А.1.2.2), а людей в ньому деталізовано в 

нахилених, понурих позах та сумом на обличчях.  

Символом зла й руїни, що умертвляє природу, виступає наука в образі 

Ньютона. Ім’я цього вченого пов’язано з руйнуванням ангельського світу 

“старої доброї Англії” (“A mighty Spirit leap’d from the land of Albion / Nam’d 

Newton: he seized the trump, and blow’d the enormous blast!” <…> the myriads of 

Angelic hosts / Fell thro’ the wintry skies” [316]). 

Дещо інакше, зокрема у поетів Озерної школи, природу представлено як 

таку, що створює перешкоди та негоду: “The storm came on before its time, <…> 

And many a hill did Lucy climb / But never reach’d the Town” [328]. 

Опозиція ознак ‘сповнений’ – ‘спустошений’ у зображенні природи 

В. Блейком реалізована протиставленням контекстів, у яких згадуються назви 

рослин та їх частин, описам спустошеного людиною ландшафту. Пор.: “My 

mother taught me underneath the tree”, “My foe outstretched beneath the tree”. 

Символом божественного захисту є зелений дуб, і коли люди сидять під ним, то 

відчувають цей захист та сповнюються лише позитивними емоціями (“Old John 

<…> Does laugh away care, / Sitting under the oak” [318], “And laughter sat 

beneath the Oaks” [310]). На гравюрах дуб знаходиться в центрі композиції, 

наприклад, на ілюстрації до поезії “Зелені луна” (див. Додаток А.1.1.1). Ця 

асоціація наближує В. Блейка до поетів Озерної школи, у яких дерева, зокрема 

дуб, також є символом захисту, наближення до Бога (“When he <   > Sate with a 

fettered sheep before him stretched / Under the large old oak” [329], “She kneels 
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beneath the huge oak tree / And in silence prayeth she” [327]), спокою після смерті 

(“Two of us in the church-yard lie, / Beneath the church-yard tree” [329]).  

Ознаку ‘спустошений’ В. Блейком експліковано за допомогою 

прикметників bleak “empty, not welcoming or attractive’ та bare “not covered with 

anything”: “And their fields are bleak and bare” [318]. Візуальні засоби 

посилюють цю ознаку: на гравюрах зображені мертві діти, земля, небо та гори у 

темних кольорах, наприклад, на ілюстрації до вірша “Вознесіння” (див. 

Додаток А.1.1.4). 

Протиставлення ‘радісний’ – ‘сумний’ репрезентовано уживанням 

прикметників і дієслів на позначення позитивних емоцій і почуттів: щастя, 

радості, сміху тощо (“merry sparrow”, “happy blossom”, “When the painted birds 

laugh in the shade” [318], “The moon <…> With silent delight, / Sits and smiles on 

the night” [318]), та іменників і дієслів на позначення відчаю й плачу (“And her 

locks are covered with grey despair” [318], “All the night in woe / Lyca’s parents go 

<…> While the deserts weep” [318], “The mire was deep, and the child did 

weep”[318]). Зображення людей, що святкують, на ілюстрації до вірша “Пісня 

сміху” (див. Додаток А.1.1.13), янголів, що радіють, на ілюстрації до вірша 

“Цвіт” (“The Blossom”) (див. Додаток А.1.2.3), дітей, що водять хоровод, на 

ілюстрації до вірша “Пісня няньки” (див. Додаток А.1.1.26), посилюють 

позитивний настрій, створений вербальними засобами.  

Поети Озерної школи також використовували позитивні емоції в описі 

природи (“And all the ensuing week the house appeared / As cheerful as a grove in 

Spring” [328]), але для того, щоб продемонструвати трагічний мотив безвихідді, 

вони уживали лексичні одиниці з семою ‘not giving light, difficult to see’ (dim-

shadowing, the mantling mists of even-tide rise slow, the forest gloom [331]). 

У зображенні природи В. Блейк послуговувався опозицією ‘привітний, 

безпечний’ – ‘ворожий, сповнений загроз’. У привітному, безпечному світі 

людина має спокій і радість (“And flowers and trees and beasts and men receive / 

Comfort in morning, joy in the noonday” [318], “Little lamb, <…> Come and lick / 

My white neck” [318], “The feet of angels bright; / Unseen they pour blessing, / And 
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joy without ceasing” [318]). У такому світі навіть хижі тварини покірні й 

прихильні до людини: “While the lion old / Bowed his mane of gold, / And her 

bosom lick” [318]. В. Блейк втілює природу як незамкнений простір за 

допомогою вербалізацій, у значеннях яких містяться семи ‘вільний’, 

‘просторий’ тощо: “Then down a green plain, leaping, laughing, they run” [318] 

(plain “a large area of flat (= ‘level and smooth, with no curved, high or hollow 

parts’) land”, leap “to make a large jump from one place to another”, run “to move 

along (= forward)”). У зображенні привітного світу В. Блейк вказує на цінність 

природи через використання прикметника precious – “of great value because of 

being rare, or important” (“Thou perceivest the Flowers put forth their precious 

Odours” [313]). На гравюрах привітний, безпечний для людини світ 

репрезентовано образами свійських тварин: на ілюстраціях до віршів “Пастух” 

(див. Додаток А.1.1.15), “Ягня” (див. Додаток А.1.1.2), “Весна” (див. Додаток 

А.1.1.12) люди знаходяться поруч з ягнятами, пестять їх. 

Усвідомлення В. Блейком природи як привітного для людини світу 

зближує концепцію поета з поглядами представників доби раннього 

романтизму. Ознака ‘сповнений доброти, щирості’ важлива для 

концептуалізації поняття природи поетами Озерної школи: “the broad sun / Is 

sinking down in its tranquility” [328]. У цьому безпечному світі люди й тварини 

насолоджуються радістю, спокоєм і безтурботним життям (“You yet may spy the 

Fawn at play, / The Hare upon the Green” [329]). 

Привітному й безпечному світу В. Блейк протиставляє світ природи, 

сповнений загрози (“The modest Rose puts forth a thorn, / The humble sheep a 

threat’ning horn” [318]; “Into the dangerous world I leapt” [318]; “my rose turned 

away with jealousy, And her thorns were my only delight” [318]). Автор уживає 

прикметники, значення яких містять семи ‘violent, harmful’ (dangerous, 

threatening, wild, roaring), ‘impossible to perceive, difficult’ (invisible); дієслова, 

що позначають відсутність природних процесів (“And their sun does never 

shine”) і руйнування (“Does thy life destroy”); іменники з семою ‘who tries to 

harm’ або ‘who is harmed’ у складі значення (foe, beast, prey): “the desert wild”, 
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“The invisible worm”, “the wild winds”, “the roaring winds”, “the beasts of prey”, 

“wolves and tigers”. Сум і розпач викликає обмеженість та замкненість 

опанованого людиною світу (“And waters the ground with tears”, “From the 

darkness dread and drear” [318]). На ілюстраціях до віршів “Дівчинка 

знайшлася” (“The Little Girl Found”) (див. Додаток А.1.2.4), “Отруйне дерево” 

(див. Додаток А.1.1.22) ворожий світ представлений зображеннями дерев без 

листя, зів’ялих троянд – на ілюстрації до вірша “Хвора Троянда” (“The Sick 

Rose”) (див. Додаток А.1.2.5); використанням темних кольорів на ілюстрації до 

вірша “Сад Любові” (див. Додаток А.1.18).  

Природа в уявленнях В. Блейка невіддільна від людини, і віддзеркалює все 

те, що відбувається в соціальній чи емоційній площині. Якщо в житті людства 

відбуваються бурхливі події (поема “Французька революція” (“The French 

Revolution”)), природу також зображено неспокійною, а стихійні явища 

виступають символами змін, нестабільності: “wreath’d in dim / And appalling 

mist”, “shady mountains / In fear utter voices of thunder”, “And the heavens of 

France / Perplex’d vibrate round each careful countenance” [311, c. 1], “on the soul-

skirting mountains of sorrow cold waving” [311, c. 2], “dark mists roll round me and 

blot the writing of God” [311, c. 3]. Природа, як і люди, буває охоплена жахом, 

горем, невизначеністю та холодом. У такий спосіб В. Блейк створює двосвіття, 

у якому природний і соціальний виміри – нетотожні, але віддзеркалюють одне 

одного. 

Опозиція ознак ‘небесний’ – ‘земний’, через яку природа постає ще з 

дохристиянських часів, репрезентована за допомогою назв небесних світил, 

землі та об’єктів, пов’язаних із нею. Небесні тіла в індивідуально-авторській 

картині світу В. Блейка приносять радість і задоволення (“The sun does arise / 

And make happy the skies” [318], “All the night beneath the pleasant moon” [312, c. 

8]), порівнюються з квітами (“The moon, like a flower” [318]), пов’язуються з 

тишею (“beneath the silent moon” [317]) та регулюють звичний хід життя (“The 

sun descending in the West, / The evening star does shine” [318]; “the sun is gone 

down, / And the dews of night arise” [318]). Релігійний мотив відчутний у будь-
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яких рядках поезій, де йдеться про природу, а сонце символізує Бога (“Look on 

the rising sun: there God does live” [318]).  

У картині світу В. Блейка небесні світила – не лише оберіг людства, вони 

також наділені руйнівною силою (“Albion gave his loud death groan The Atlantic 

mountains trembled / Aloft the Moon fled with a cry the Sun with streams of blood” 

[310]. Скажімо, сяйво сонця порівнюється з люттю хижої тварини (“The Sun 

reddning like a fierce lion in his chains” [310]), а життя без світила вважається 

прокльоном (“may never sun nor moon / Visit you, but eternal fogs hover around 

your walls” [312, c. 10]).  

Часом В. Блейк протиставляє небо й землю, та все ж для нього вони не 

можуть бути повністю відокремленими. Символічним елементом, що поєднує 

земний і небесний світи, слугують птахи. Образ птахів – один із улюблених 

образів В. Блейка (“The birds of the bush” [318], “When the painted birds laugh in 

the shade” [318], “Thou hearest the Nightingale begin the Song of Spring” [313], 

“The Thrush, the Linnet and the Goldfinch <…> Awake the Sun” [313]), що 

підкреслює значимість неба, Божої присутності. Птах для поета – символ волі й 

душі.  

Виражена вербальними засобами опозиція ‘небесний’ – ‘земний’ також 

доповнюється візуально. Часто на ілюстраціях зображені птахи, які летять 

угору (“Пастух”, Додаток А.1.1.15), літають біля лози, уже згадуваного символу 

Христа – на ілюстрації до вірша “На печаль іншого” (“On Another’s Sorrow”) 

(див. Додаток А.1.2.6), або знаходяться високо в небі (“Загубилася дівчинка” 

(“A Little Girl Lost”) (див. Додаток А.1.2.7).  

У такий спосіб В. Блейк підкреслює зв'язок двох світів. У “Піснях 

невинності” небо займає більшу частину композиції, його фарби передано 

соковитим і свіжим блакитним на ілюстрації до вірша “Пісня няньки” (див. 

Додаток А.1.1.26) або гарячими жовтим і червоним кольорами, як під часу 

заходу сонця на ілюстрації до вірша “Пастух” (див. Додаток А.1.1.15). Частим є 

зображення небесних світил, які дарують світло й зігрівають: ілюстрації до 

віршів “Чорний хлопчик” (див. Додаток А.1.1.16), “Хлопчик знайшовся” (див. 
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Додаток А.1.1.11). Тим часом у “Піснях досвіду” більшу частину композиції 

займає спустошена земля.  

В. Блейк створює комплексний перцептивний образ природи через 

апеляцію до різних модальностей: зорової (green hill, green fields, bright mane, 

golden hair, as white as snow), слухової (lamb’s innocent call, bleating lamb, 

beetle’s hum, wolvish howl, lion’s growl, melodious winds), смакової (sweet flowers, 

sweet golden clime), тактильної (birds are covered warm, soft wool). 

Вербалізації перцептивних ознак конкретизують когнітивні образи: 

‘природа – жива істота’ (“happy, silent, moony beams” [318]; “But my rose turned 

away with jealousy” [318]; “Where my Sunflower wishes to go” [318]; “And the 

dimpling stream runs laughing by” [318]; “Does spring hide its joy” [318]; 

“Frowning, frowning night” [318]; “And the morn / Rises from the slumberous mass” 

[318]; “When the stars threw down their spears” [318]); ‘природа – храм’, коли 

природа визнається втіленням Божого замислу, у якому виявляються краса й 

гармонія світу (“pretty robin”; “pretty rose-tree”; “While the Lily white shall in love 

delight, / Nor a thorn nor a threat stain her beauty bright”; “Or like harmonious 

thunderings” [318]); ‘природа – могутня сила’ (“a mighty wind” [318]).  

Концепт “Природа” у творах В. Блейка вербалізовано також 

опосередковано за допомогою персоніфікації (“the grasshopper laughs” [318], 

“the bosom of the ground” [318]). У створенні цих образів В. Блейк наближується 

до поетів Озерної школи, які захоплювалися могутністю природи: “the summer 

clothe the general earth with greenness” [327], “A host of golden daffodils <…> 

Fluttering and dancing in the breeze”, “Then Nature said” [325], “When Nature 

shrouds her in her trance” [331], “And now the storm-blast came and he / Was 

tyrannous and strong” [326]. Таке бачення природного простору властиве й 

художникам-романтикам, наприклад, В. Тернеру, який за допомогою дуже 

різноманітної за тональністю гами зображував силу природної стихії: картини 

“Голландські човни в бурю” (“Dutch Boats in a Gale)” (див. Додаток Г.11), “Пірс 

Кале” (див. Додаток Г.4). 
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Поети Озерної школи віддавали перевагу мотиву непоборної сили 

природи, зображали природний світ сильнішим за людський і непідвладним 

(“Little we see in Nature that is ours” [329], “O Lady! we receive but what we give, / 

And in our life alone does Nature live” [327]), або створювали образ природи-

чарівниці: “О blessed Bird! the earth we pace / Again appears to be / An 

unsubstantial, faery place” [328]).  

Якщо лейкісти розділяли простір на природний і людський, то В. Блейк 

вважає все довкола взаємопов’язаним: “Every thing that lives / Lives not alone, 

nor for itself” [320]). Поет ототожнює людину з природою, наприклад, через 

порівняння дитини з пташкою, що опустила крила: “How can the bird that is born 

for joy / Sit in a cage and sing? / How can a child, when fears annoy, / But droop his 

tender wing, / And forget his youthful spring?” [318]. Або порівнює людей з 

квітами та іншими дарами природи (“O Enion <…> Sometimes I think thou art a 

flower expanding / Sometimes I think thou art fruit breaking from its bud” [310]), 

підкреслює певні риси, можливості людини (“helpless as a wave / Beaten along 

its sightless way growing enormous in its motion to / Its utmost goal”, “till strength 

from Enion like richest summer shining” [310], “And thus her gentle lamentation 

falls like morning dew” [320], “And now the raging armies rush’d / Like warring 

mighty seas” [307, c. 12], “Thel is like a watery bow and like a parting cloud” 

[320]). У такий спосіб поет демонструє невіддільність людини від природи у 

власній концепції світу.  

Усе наведене підкріплено й візуальними засобами: люди зображені на лоні 

природи майже на всіх ілюстраціях з циклу “Пісні невинності” та на багатьох з 

циклу “Пісні досвіду”: “Вознесіння” (див. Додаток А.1.1.4), “Пропала дівчинка” 

(“The Little Girl Lost”) (див. Додаток А.1.2.8), “Дівчинка знайшлася” (див. 

Додаток А.1.2.4), “Муха” (див. Додаток А.1.1.18). Ця риса відрізняє В. Блейка 

від художників-романтиків, у яких образи природних об’єктів протиставлено 

менш виразним і не таким масштабним відтворенням людей та артефактів, що й 

демонструють картини Дж. Констебла “Віз для сіна” (“The Hay Wain”) (див. 

Додаток Г.12), “Замок Хедлі” (“Hadleigh Castle”) (див. Додаток Г.13); 



123 

В. Тернера “Долина Аоста” (“Valley of Aosta”) (див. Додаток Г.6), “Італійський 

краєвид з мостом і вежею” (“Italian Landscape with Bridge and Tower”) (див. 

Додаток Г.14), “Замок Рейбі” (“Raby Castle”) (див. Додаток Г.10). Наприклад, на 

полотнах Дж. Констебла увагу сфокусовано на окремих природних реаліях: 

вологість повітря й зелені, на якій виблискують краплі роси (див. Додаток Г.9), 

легкі хмари й гігантські скелі (див. Додаток Г.2), подвійна веселка (див. 

Додаток Г.15), потужні дощові струмені (див. Додаток Г.16) тощо. 

У концепції світу В. Блейка важлива роль анімалістичних символів. 

Частотним є вживання лексичних одиниць на позначення ягнят: “Wrath was 

followed up and down / By a little ewe lamb” [308], “Created by the Lamb of God” 

[310], “Thy breath doth nourish the innocent lamb” [320], адже ця тварина є 

втіленням невинності, доброти, уособленням Христа.  

Образ змії в індивідуально-авторській картині світу В. Блейка має 

подвійну символіку: він уособлює сили зла, руйнування, підступність: “And 

snake, and damp toad on the kingly foot crawl, or croak on an awful knee” [311], “In 

his soul was the serpent coil’d round in his heart” [311] – так описується король та 

його оточення в творі “The French Revolution”. Утім іноді змія асоціюється з 

родючістю, землею: “And the vast form of Nature like a Serpent rolled between” 

[310]. Зображення змії може символізувати природу і вказувати на її 

матеріальність, наприклад на ілюстрації до поеми “Європа. Пророцтво” (див. 

Додаток А.1.2.9), а зміїний храм сприймається як образ природничої науки, яка 

змінює людину (“Then was the Serpent temple form’d, image of Infinite, / Shut up 

in finite revolutions, and Man became an Angel” [316]). 

Лев у світогляді В. Блейка також має подвійну символіку. З одного боку, 

він виступає як символ жорстокості й люті (“The num’rous sons of blood; / Like 

lions’ whelps, roaring abroad, / Seeking their nightly food” [307, c. 11]), атрибут 

гніву (“…the enormous sons / Of Ocean run from rocks and caves, wild men, / 

Naked and roaring like lions” [307, c. 28]). Тоді у порівняннях з левом 

уживаються лексичні одиниці з семами ‘гнів’, ‘лють’ (“The Lions lash their 

wrathful tails” [316], “While from his mountains high / The lion of terror shall come 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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down” [310]). Утім лев може символізувати й хоробрість, боротьбу зі злом 

(“Your ancestors came from the fires of Troy, / Like lions rous’d by light’ning from 

their dens, / Whose eyes do glare against the stormy fires” [307, c. 27]) або ж 

безпеку (наприклад, на ілюстрації до поезії “Дівчинка знайшлася” (див. 

Додаток А.1.2.4) його зображено доброю твариною, біля якої граються діти). 

Отже, концепт “Природа” як важлива складова індивідуально-авторської 

картини світу В. Блейка, актуалізований комбінацією вербальних та візуальних 

засобів, які доповнюють один одного та підсилюють вираження головного 

авторського задуму – протиставлення природного світу й опанованого та 

спотвореного людиною простору. Через перенос фізичних характеристик 

людини та її емоційних станів на явища природного світу автор підкреслює 

тісний зв’язок людини й природи та їх нерозривність. Візуально-вербальна 

репрезентація концепту забезпечує одночасну апеляцією до різних 

модальностей реципієнта й ефективне втілення контрастивних ознак 

(‘природний’ – ‘цивілізаційний’, ‘сповнений’ – ‘спустошений’, ‘радісний’ – 

‘сумний’, ‘привітний, безпечний’ – ‘ворожий, сповнений загроз’, ‘небесний’– 

‘земний’).  

 

3.1.3 Концепт “Час” як органічна складова картини світу В. Блейка 

В індивідуально-авторській картині світу В. Блейка концепт “Час”  

поєднує універсальні й групові (властиві представникам романтизму) уявлення, 

а також суб’єктивне відчуття часу, викликане творчою уявою поета. 

Серед лексичних одиниць, які вербалізують часові взаємозв'язки, найбільш 

частотну групу складають позначення частин доби – 33,7%, із них переважають 

найменування ночі (16,7% уживань). Наступна за частотністю група утворена 

одиницями life, death та immortal, що складають опозицію “життя – смерть” 

(27,8%). Менш репрезентативні позначення вічності (18% уживань), пори року 

(7%) та інші (13,5%). 
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Концептуальними ознаками часу в індивідуально-авторській картині світу 

В. Блейка є ‘лінійність / циклічність’, ‘суб’єктивність сприйняття’, 

‘нескінченність / минущість’. 

Для зображення лінійності та циклічності часу автор застосовує засоби 

прямої апеляції до часових позначень, а саме:  

- назви пори року, зокрема summer “the season between spring and autumn 

when the weather is usually warm or hot”, а також winter, spring, autumn (“And 

we’d be as happy as birds in the spring” [318]; “I love to rise in a summer morn” 

[318]; “And your winter and night in disguise” [318]; “…it is wrinkled like the earth 

parch’d with the summer heat” [312, с. 7], “Yellow as leaves of autumn” [316]); 

- назви часових інтервалів, наприклад, year “a period of twelve months, 

especially from 1 January to 31 December”, а також day, hour та безпосередньо 

познчення часу – time “the part of existence that is measured in minutes, days, 

years, etc.” (“He shall follow his sheep all the day” [318]; “Merrily, merrily to 

welcome in the year” [318]; “And spend many an anxious hour” [318]; “Ah, 

sunflower, weary of time” [318]; “the joy of my morning hour” [319]; “He could 

control the times and seasons, and the days and years” [310]; “… as the years 

forgotten” [312, c. 5];  

- назви місяців та днів тижня – May “the fifth month of the year”, Thursday 

(“Such a flower as May never bore” [318]; “’Twas on Thursday” [318]; “With sweet 

May dews my wings were wet” [307, c. 6]; 

- назви частин доби, зокрема, evening “the latter part and close of the day 

and early part of the night”, а також morning, noonday, night (“Though the morning 

was cold, Tom was happy and warm” [318]; “Blowed in the morn, in evening died” 

[318]; “Calls the watchman of the night” [318]; “a night of vast durance” [308]; “… 

and gentle hear the voice / Of him that walketh in the garden in the evening time” 

[320]); 

- назви періодів життя людини, тобто біологічного часу, наприклад, youth 

“the time of life when one is young, the period between childhood and maturity”, а 

також birth, infancy, youth-time, life (“in our youth-time” [318]; “Where the Youth 
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pined away with desire” [318]; “Youth of delight! come hither” [318]; “And me to 

mortal life betray” [318]; “eternal births sung around Ahania” [319]; “Of Vegetation 

weeping in wayward infancy and sullen youth” [310]); 

- одиниці, що мають значення скінченності, наприклад, end “the final part of 

something such as a period of time” (“And our sports have an end” [318], “I told my 

wrath, my wrath did end” [318]);  

- прикметники з темпоральним значенням, що позначають вік, зокрема old 

“having lived or existed for a long time in comparison to others of the same kind”, а 

також ancient, aged, young, youthful (“and bless the old father of Tiriel” [312, c. 5]; 

“That walked among the ancient trees” [318]; “Once a youthful pair” [318]; “… and 

saw their aged parents stand” [312, c. 3]; “From ancient melody have ceas’d”; “How 

have you left the ancient love” [307, c. 10], “In his young eyes” [310]);  

- прислівники часу, які маркують частотність, звичність або 

повторюваність дії, наприклад, again “another time, once more”, а також once 

(“So I sung the same again” [318]; “Sweet babe, once like thee / Thy Maker lay, and 

wept for me” [318]), реальну часову віднесеність з моментом мовлення, 

наприклад now “at the present time, not in the past or future” (“And now beside thee, 

bleating lamb, / I can lie down and sleep” [318]), відносини часової послідовності 

дій, зокрема then “next or after that” (“Then down a green plain, leaping, laughing, 

they run” [318]); 

- сполучники, що вказують на одночасність подій, наприклад, while 

“during the time that, or at the same time as” [300] (“He is watchful while they are 

in peace” [318], а також as (“As Tom was a-sleeping, he had such a sight” [318]); 

- прийменники часу, зокрема, from “used to show the time when something 

starts or the time when it was made or first existed”, а також in, to (“From the morn 

to the evening he strays” [318], “The invisible warm / That flies in the night” [318]). 

Як і в випадку з вербалізацією простору, В. Блейк апелює до темпоральної 

сфери не тільки через прямі номінації, а й за допомогою опосередкованих 

вказівок на час. Наприклад, у контекстах “Old John, with white hair” [318]; “And 

grey hairs were on my head” [318] словосполучення white hair та grey hairs є 
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засобами метонімічної репрезентації старіння. Опосередковано через опис 

зовнішності поет висловлює ідею кінцевості часу, відлік якого має початок і 

кінець. У яскравих антропоморфних й флористичних метафорах втілено ідеї 

початку й кінця відліку часу: “The sun is gone down”, “The light fades away”; 

“When evening drew her solemn curtain” [312, c. 8], “the break of day”; “When the 

stars threw down their spears, / And watered heaven with their tears”; “till the 

morning beams began to spring” [312, c. 11]. 

Уявлення поета про час мають риси лінійної моделі, де час спрямований, 

незворотній, має початок і кінець. Характерною рисою цієї моделі є 

ретроспекції, що передаються автором за допомогою дієслівних форм і 

прислівників: “When my mother died I was very young, / And my father sold me…” 

[318]. В. Блейк визнає природний порядок подій і створює ілюзію 

безперервності потоку часу: якщо втрутитися в хід часу, зруйнувати природу 

навесні (“And if the tender plants are stripped / Of their joy in the springing day”), 

не буде майбутнього літа (“How shall the summer arise in joy, / Or the summer 

fruits appear?” [318]). Ознакою лінійного часу є зображення майбутнього, яке 

може бути як сприятливим (“I’ll shade him from the heat till he can bear” [318]; 

“In futurity <…> the earth from sleep <…> Shall arise” [318]), а може мати й 

негативні наслідки: “Then jealousy shall shadow all his mountains” [310], “Thou 

wilt go mad with horror” [310], “… the sun will dry thy brains away, / And thou wilt 

be as foolish as thy foolish brother Zazel” [312, c. 13].  

Утім таке представлення часу В.Блейком не нове, адже ‘лінійність’ – 

важлива концептуальна ознака часу у світогляді поетів Озерної школи: вони 

також уявляли майбутнє, що чекає попереду (“But thou, my babe! shalt wander 

like a breeze / By lakes and sandy shores” [327]) та визнавали кінцевість усього 

(“That they might / Live to such end is what both old and young / In this our valley 

all of us have wished” [325]). 

В індивідуально-автосрькій картині світу В. Блейка спостерігаємо симбіоз 

вербальних і візуальних засобів для передачі лінійності часу. Наприклад, 

вербальні засоби, зокрема дієслова у формі майбутнього часу (“The cloud will 
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vanish, we shall hear His voice”; “And then I’ll stand and stroke his silver hair, / 

And be like him, and he will then love me” [318]) автор майстерно доповнює 

візуальними засобами. На ілюстрації до поезії “Чорний хлопчик” (див. Додаток 

А.1.1.16) символом стрімкого плину часу є зображення води, що тече.  

Особливістю В. Блейка-поета й художника є його віра в те, що час змінить 

усе на краще, тим-то й символом світлого майбутнього є відповідні 

зображення, як на ілюстрації до вірша “Колискова” (див. Додаток А.1.1.23) 

дитини, що спить у колисці. Уживані лексичні засоби, зокрема прикметники з 

інгерентними позитивними значеннями (sweet “pleasant andsatisfying”, pleasant 

“enjoyable, friendly, pleasant, ot easy to love”, happy “feeling, showing, or causing 

pleasure or satisfaction”, dovelike “pure, sinless”, holy “pure”, heavenly “giving great 

pleasure”) втілюють цю віру в краще майбутнє: “Sweet dreams of pleasant 

streams”, “All the dovelike moans beguiles”, “Heavenly face that smiles on thee”, “in 

thy face / Holy image I can trace”, “Angel mild / Hover o’er my happy child” [318]. 

Упізнаваними рисами циклічної моделі часу в індивідуально-авторській 

картині світу В. Блейка є поділ доби на інтервали, зміна дня й ночі (“Night is 

worn / And the morn / Rises from the slumberous mass” [318]; “Comfort in morning, 

joy in the noonday” [318]; “The evening star dose shine” [318]), повтор природніх 

подій (“The sun does arise” [318], “The sun does descend” [318]) та поділ року на 

пори, що засвідчує не тільки циклічність, а й вічність життя (“Where the 

summer’s prime never fades away” [318]). 

У репрезентації циклічності часу уявлення В. Блейка збігаються з 

колективними, властивими поетам Озерної школи концептуалізаціями. 

Наприклад, В. Вордсворт зображує циклічність часу через повторюваність 

подій та обумовленість однієї події іншою: “A child is born or christened, a field 

ploughed, / A daughter sent to service, a web spun, / The old house-clock is decked 

with a new face” [328], “So was it when my life began; / So is it now I am a man; / So 

be it when I shall grow old” [328]. 

Утім у В. Блейка виявляються дещо ширші асоціативні зв’язки з часом, 

оскільки з часовими циклами він пов’язує молодість і старість. Юність 
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асоціюється в поета з невинністю й чистотою (вірш “Ягня” – “I a child, and thou 

a lamb / We are called by His name” [318]), дитячою енергією у поезії 

“Вознесіння” (“Now like a mighty wind they raise to haven the voice of song” 

[318]). Тим часом старість асоціюється з владою, що пригнічує та обмежує: 

охоронці з вірша “Вознесіння” (“Grey-headed beadles walked before” [318]); 

старець, що тримає землю закутою вночі у поезії “Відповідь Землі” (“Earth’s 

Answer”) (“Weeping o’er, / I hear the father of the ancient men” [318]).  

Циклічність часу В. Блейк передає й за допомогою візуальних засобів. 

Наприклад, надвечір’я – на ілюстрації до вірша “Пастух” (див. Додаток 

А.1.1.15), світанок – на ілюстрації до поезії “Чорний хлопчик” (див. Додаток 

А.1.1.16), ніч – на ілюстраціях до віршів “Пропав хлопчик” (див. Додаток 

А.1.1.9), “Ніч” (див. Додаток А.1.2.1), “Сон” (“Dream”) (див. Додаток А.1.3.1).  

Засоби передачі циклічності часу на гравюрах наближають В. Блейка до 

художників-романтиків, для яких зміна пори року чи частини доби – головні 

теми пейзажного живопису: див. картини Дж. Констебла “Собор у Солсбері з 

боку луків” (“Salisbury Cathedral from the Meadows”, Додаток Г.3), “Квітник 

Голдінга Констебла” (“Golding Constable's Flower Garden”, Додаток Г.14), “Парк 

Вайвенхоу, Есекс” (“Wivenhoe Park, Essex”, Додаток Г.9) та В. Тернера “Замок 

Норхем, схід сонця” (“Norham Castle, Sunrise”, Додаток Г.18). 

У творчості В. Блейка пори року здебільшого представлені опосередковано 

через емоційний стан та поведінку людей. Наприклад, за допомогою візуальних 

засобів поет відтворює весняну атмосферу, коли людина перебуває в гармонії з 

довкіллям: радість, яку викликає ця пора року, веселі ігри та дитячий хоровод 

майстерно представлено на ілюстрації до поезії “Пісня няньки” (див. Додаток 

А.1.1.26). 

Весна, як переконують поетичні рядки, асоціюється з початком, 

пробудженням, молодістю та невинністю (“The merry bells ring / To welcome the 

Spring” [318]; “his youthful spring” [318]), літо – з розквітом, зміцненням 

життєвих сил, красою та щедрістю природи (“Where the summer’s prime / Never 

fades away” [318]; “When the birds sing on every tree” [318], “the summer fruits 
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appear” [318]). Зима ж у картині світу В. Блейка доповнюється образом 

спустошеної вітром землі (“their fields are bleak and bare” [318], “when the blasts 

of winter appear” [318]). Утім автор висловлює доволі несподіване позитивне 

ставлення до холодної пори: вона – холодна, але весела й добра (“Free from 

winter’s cold” [318], “I was happy upon the heath, / And smiled among the winter's 

snow” [318]).  

На відміну від поетів Озерної школи, які часто описують осінь, і прихильні 

до цієї пори (“The very brightest Sunday Autumn saw / With all its mealy clusters of 

ripe nuts” [329], “Pleasant the autumnal winds that shake / The many-colour’d 

grove” [331]), або, навпаки, ставляться до неї негативно й асоціюють із 

самотністю (“In November days, / When vapours <…> made a lonely scene more 

lonesome” [325]), у світогляді В. Блейка осінь займає крайню периферію й 

описана в поодиноких віршах (“Поетичні нариси” (“Poetical Sketches”)).  

У “Поетичних нарисах” В. Блейк не просто зображує сезонні зміни, а 

створює асоціативні ряди, у яких поєднує їх з приходом на землю любові, а 

потім її руйнуванням, що в подальшій творчості В. Блейка трансформувалося в 

уявлення про стани невинності й досвіду. У згаданих поезіях є всі чотири пори 

року, утілені в чоловічих фігурах. Весну чекають з нетерпінням і тугою: “Come 

o’er the eastern hills, and let our winds / Kiss thy perfumed garments <…> scatter 

thy pearls / Upon our love-sick land that mourns for thee” [307, с. 2]. Літо дарує 

тепло, життя, світло й любов, які поглинає й зберігає земля, а в обмін надає тінь 

і чисту струмкову воду: “Sit down, and in our mossy valleys, on / Some bank beside 

a river clear, throw thy / Silk draperies off, and rush into the stream” [307, c. 2.]). 

Осінь – це вже час співати веселі пісні й радіти врожаю: “Sing now the lusty song 

of fruits and flowers” [318.]. Поезії-присвяти “Весні” (“To Spring”), “Літу” (“To 

Summer”), “Осені” (“To Autumn”) відображають певну послідовність у 

досягненні єдності, повноти й радості, які, однак, знаходяться під неминучою 

загрозою руйнування. Вірш “Зимі” (“To Winter”) є логічним завершенням цього 

чуттєвого циклу. Зима уявляється поету в образі жахливого монстра: “…now the 

direful monster, <…> He withers all in silence, and his hand / Unclothes the earth, 
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and freezes up frail life” [307, c. 3]. Очевидно, саме так В. Блейк демонструє 

підвладність усього живого часу й смерті. 

У використанні символіки пор року поет не уникає фольклорної традиції, 

за якою вони репрезентовані зображеннями рослинного й тваринного світу: 

квіти навесні (“sweet flower”), спів пташок та фрукти влітку (“When the birds 

sing on every tree”, “the summer fruits appear” [318]). Утім індивідуальним та 

ідентифікувальним у зображеннях пор року В. Блейком слід вважати 

амбівалентність людини, діалектичну природу її існування, протиставлення 

Добра й Зла. Це передано різним сприйняттям однієї пори року дітьми й 

дорослими: весну зустрічають з радістю в “Піснях невинності”, в описі цієї 

пори року автор апелює до різних модальностей: слухової (“Merry voice, / Infant 

noise” [318]; “The birds of the bush / Sing louder around”, “on the echoing green” 

[318]), тактильної (“Let me pool / Your soft wool”, “Let me kiss / Your soft face” 

[318]). Тим часом у “Піснях досвіду” радість весни зникає (“Does spring hide its 

joy” [318]; “How can a child <…> forget his youthful spring?” [318]). Саме так 

В. Блейк демонструє контраст ‘невинність – досвід’. 

У концептуалізації часу в індивідуально-авторській картині світу 

В. Блейка спостерігається асоціативний зв’язок ‘часова сфера – евалюативна 

сфера’. Завдяки цьому актуалізується концептуальна ознака ‘суб’єктивність 

сприйняття’. В. Блейк поділяє уявлення поетів-романтиків, яким властиві 

елегійні настрої, викликані образами незворотнього минулого, колишньої 

юності: “… happy time / It was, indeed, for all of us; to me / It was a time a time of 

rapture”; “Those recollected hours that have the charm / Of visionary things” [329], 

“The faint form’d scenes of the departed days, / Like the far forest by the moon’s pale 

beam” [331]. В. Блейк також пов’язує минуле з радісними спогадами (“Such, 

such were the joys / When we all – girls and boys - / In our youth-time …” [318], “O 

Times remote! / When Love and Joy were adoration” [308]), але залишає місце й 

для суму від невтішних подій (“There’s little Tom Dacre, who cried when his head 

<…> was shaved” [318]; “The night was dark, no father was there” [318]; “When 
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my mother died I was very young” [318]; “Forty years all his sons and daughters / 

Felt their skulls harden” [319]. 

Неоднозначне сприйняття В. Блейком минулого, теперішнього й 

майбутнього виявляється в частотності вживання часових форм дієслів:  

- у 50% проаналізованих контекстів уживано форми теперішнього часу, 

наприклад, “The days of my youth rise fresh in my mind, / My face turns green and 

pale” [318]; “The Tree still grows over the void, / Enrooting itself all around” [319]; 

“She catches him – then Roger ties / His own head up – but not his eyes” [307, c. 

15]); 

- у 40% проаналізованих контекстів уживано форми минулого часу, 

наприклад, “seven days / They traced the desert ways”; “The Kings of Asia heard / 

The howl rise up from Europe” [322]; “They landed in firm array upon the rocks / Of 

Albion; they kiss’d the rocky shore” [307, c. 27]; 

- у 10% проаналізованих контекстів уживано форми майбутнього часу, 

наприклад, “He shall follow his sheep all the day” [318]; “I’ll shade him from the 

heat till he can bear” [318]; “After night I do crowd, / And with night will go” [307, 

c. 8]; “Our sons shall rise from thrones in joy” [307, c. 28]; “Here I’ll sit and fade 

away” [302, c. 6]. 

Перевага дієслівних форм теперішнього часу пояснюється намаганням 

поета відтворити світ з погляду дитини у стані невинності. Адже дитина 

сприймає теперішнє як таке, що відбувається тут і зараз. Набуття людиною 

досвіду спричиняє негативні зміни, а неминучість, повторюваність цих змін 

виражено констатаціями за допомогою форм теперішнього часу, які 

позначають: “The mind-forged manacles I hear” [318]; “How the youthful harlot’s 

curse / Blasts the new-born infant’s tear” [318]; “Then Cruelty knits a snare, / And 

spreads his baits with care” [318]). Автор передає звичні, повсякденні дії, що не 

мають чітких часових меж і повторюються (“The merry bells ring / To welcome 

the Spring” [318], звеличує “вічні істини” (“To Mercy, Pity, Peace and Love, / All 

pray in their distress” [318]). Усе це демонструє важливість для В. Блейка 

теперішнього стану, моменту, що триває. 
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Минулий час трапляється в описах сталих істин, традицій, які 

встановлювалися століттями: “When men were first a nation grown, / Lawless they 

liv’d <…> And one man lay in another’s way / Then laws were made to keep fair 

play” [307, с. 16]). Уживанням форм минулого часу поет дистаціює події від 

моменту мовлення, створює відчуття далекого, незворотнього минулого, яке 

відтворюється лише у наших спогадах про нього. 

Майбутній час В. Блейк співвідносить як з позитивними емоціями (“For 

thou shalt be clothed in light, and fed with morning manna”; “And it shall tell thee 

why it glitters in the morning sky” [320]; “Our sons shall rise from thrones in joy” 

[307, с. 28]), так і з невтішними та руйнівними (“Shall not the King call for 

Famine from the heath, / Nor the Priest for Pestilence from the fen?” [322]). 

У репрезентації часу В. Блейком важливою є концептуальна ознака 

‘нескінченність / минущість’, яку актуалізовано такими засобами:  

- іменниками й прикметниками на позначення плинності часу, що не має 

ані початку, ані кінця – eternity “time that never ends or that has no limits”, а 

також eternal, endless, everlasting, infinite, livelong (“The vast Rock of Eternity, 

times / And times, a night of vast durance” [308]; “We’d sing and we’d pray all the 

livelong day” [318], “Folly is an endless maze” [318]; “Everlasting brooding 

Melancholy” [310], “Eternal bane, / That free love with bondage bound” [318]); 

- прислівниками на позначення відсутності часу – never “at no time” (“Babe 

can never hunger there” [318]). 

Ознаку ‘нескіченність’ часу вербалізовано завдяки усвідомленню автором 

вічності як вищої реальності за допомогою тавтологічного виразу, який поєднує 

іменник eternity “time that never ends” з прикметником infinite “without limits”: 

“In the infinite ages of Eternity” [319]. Ця ознака виявляється для В. Блейка 

такою ж важливою, як і для поетів Озерної школи: “who from eternity doth 

teach” [326], “And doth with his eternal motion make / A sound like thunder” [328], 

“For never beams the rising orb of day, / For never dimly dies the refluent ray” 

[331]. Проте у В. Блейка ‘вічність’ виступає мірилом тривалості подій й 

невіддільно пов’язана з безсмертям (“Bound in the fierce raging Immortal” [The 
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Book of Los]; “Around the Immortal in torment” [319]; “From our immortal day” 

[318]). В уявленнях поета вічність поєднується з архетипним символом 

світового дерева – дубом: “Sitting beneath the eternal oak” [308].  

Ознака ‘нескінченність / минущість’ актуалізується також через опозицію 

‘життя’ – ‘смерть’ (“For every one of those thy wrinkles, each of those grey hairs / 

Are cruel as death” [312, с. 3]; “The Daughters of Beulah follow sleepers in all their 

dreams / Creating Spaces lest they fall into Eternal Death”; “And is there not eternal 

fire, and eternal chains To bind the phantoms of existence from eternal life?” [324]; 

“I will sing a Song of Death! it is a Song of Vala!” [310]; “If thought is life / And 

strength and breath, / And the want / Of thought is death” [318]). Для В. Блейка 

життя окремої особи – це частка всього всесвіту, і в цьому сенсі його можна 

вважати вічним.  

Тим часом життя минає й поступово наближає людину до смерті: “Without 

a use this shining woman liv’d, / Or did she only live to be at death the food of 

worms?” [320]). Образи смерті композиційно інтегровані до зображень на 

гравюрах: мертві дорослі (поема “Америка. Пророцтво”, Додаток А.1.1.20), 

мертві діти (поема “Європа. Пророцтво”, Додаток А.1.3.2, вірш “Вознесіння”, 

Додаток А.1.1.4), засохлі виноградні лози (ілюстрації до вірша “Відповідь 

Землі”, Додаток А.1.3.3), зів’ялі квіти як символ неминучого завершення життя 

(ілюстрація до вірша “Хвора Троянда” (“The Sick Rose”, Додаток А.1.2.5)). 

Опозиція ‘життя – смерть’ також є однією з центральних у 

концептуалізації часу поетами-романтиками: “The thought of death sits easy on 

the man / Who has been born and dies among the mountains” [325]; “A simple Child 

<…> feels its life in every limb, / What should it know of death?” [329]. 

Час в індивідуально-авторській картині світу В. Блейка концептуалізується 

й через його зв'язок з рухом, що досягається за допомогою апеляції до часового 

простору через метафоричний образ “втікача”: “For the time of youth was fled / 

And grey hairs were on my head” [318], “And eighteen hundred years were fled / As 

if they had not been” [316]. 
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Вербальні засоби поет доповнює візуальними: втіленням руху часу є образ 

шляху, наприклад на ілюстрації до вірша “Пастух” (див. Додаток А.1.1.15), яку 

доповнено рядками поезії: “From the morn to the evening he strays”. Відчуття 

руху на гравюрах підсилюється й за допомогою винятково глибоких кольорів: 

зеленого (“Зелені луна”), червоного (“Чорний хлопчик”), синього (“Ніч”) та 

жовтого. Рух часу можна відчути й завдяки світлу, яке йде від сонця, що 

сходить – на ілюстраціях до поезії “Чорний хлопчик” (див. Додаток А.1.1.16) та 

поеми “Видіння Дочок Альбіона” (див. Додаток А.1.3.4), або зірок на нічному 

небі – на ілюстрації до вірша “Ніч” (див. Додаток А.1.2.1).  

Плинність часу візуалізується В. Блейком через просторову динаміку: 

зображення снігопаду – на ілюстрації до вірша “Сажотрус” (див. Додаток 

А.1.1.5), дитячих ігор – на ілюстрації до поезії “Муха” (див. Додаток А.1.1.18), 

рухів полум’я – на ілюстрації до вірша “Пропав хлопчик” (див. Додаток 

А.1.1.9), повсякденних дій, зокрема святкування – на ілюстрації до поезії 

“Пісня сміху” (див. Додаток А.1.1.13), подорожі до церкви – на ілюстрації до 

вірша “Вознесіння” з циклу “Пісні невинності”(див. Додаток А.1.1.25).  

Через статичність зображень автор водночас відображає нерухомість і 

тривалість часу, наприклад, застиглі пози на ілюстрації до вірша “Вознесіння” з 

циклу “Пісні досвіду”( (див. Додаток А.1.1.4), сидіння біля вогнища – на 

ілюстрації до поезії “Малий волоцюга” (“The Little Vagabond”) (див. Додаток 

А.1.3.5), люди під час молитви – на ілюстрації до вірша “Сад Любові” (див. 

Додаток А.1.1.8). 

Репрезентація часу в індивідуально-авторській картині світу В. Блейка 

тісно переплітається з репрезентацією простору. Хронотоп, тобто нерозривний 

зв’язок простору й часу, в індивідуально-авторській картині світу поета 

створюється за допомогою таких засобів та прийомів:  

- екстраполяція просторових зв’язків на темпоральну сферу й застосування 

складників просторового коду, зокрема прикметників із дисенсіональними 

значеннями (long, short, deep) на позначення часових зв’язків: “She had 

wandered long, / Hearing wild birds’ song” [318]; “Till impatience no longer could 
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bear / The hard bondage” [308], “When God commanded this hand to write / In the 

studious hours of deep midnight” [306, с. 12]); 

- актуалізація суміжних концептуальних ознак, наприклад, ‘вічність’ 

(темпоральна сфера) та ‘безмежність’ (просторова сфера) виразно актуалізовані 

за допомогою концептуального паралелізму, а асоціати вербалізовано 

паралелізмом словесних виразів (“Hold Infinity in the palm of your hand / And 

Eternity in an hour” [306, с. 13]); 

- транспортація конгнітивної схеми ‘простір – контейнер” у темпоральну 

сферу й актуалізація метафори ‘час – контейнер’ (“In our youth-time” [318]; “in 

darkness” [318]; “In the age of gold” [318]). 

Апеляція до часового простору через простір є універсалією, тому 

приклади реалізації цієї когнітивної операції знаходимо і в творах поетів 

Озерної школи: “Through all Futurity” [331], “in our dawn of being” [328]. 

В. Блейк застосовує й інші метафори при концептуалізації часу:  

- ‘час – жива істота’ (“the morn blushed rosy red”; “Time rolled on o’er all the 

sons of Har”; “Night spoke to the Cloud” [322]; “Till the morning appears in the 

skies” [318]; “the morning peeps / Over the eastern steeps”; “They strike the ears of 

night / make weep the eyes of day” [307, c. 8]; “And Evening hear their song of 

victory” [307, с. 28]);  

- ‘час – щось нове’ (“the opening morn”, “Truth new-born” [318]);  

- ‘час – втрачена цінність’ (“Your spring and your day are wasted in play” 

[318]; “The little ones spend the day / In sighing and dismay” [318]);  

 -‘час – природа’ (“the mellowing year” [318]);  

- ‘час – предмет’ (“Night is worn” [318]; “your winter and night” [318]; “Had 

just removed the curtains of the night” [310]; “Then Eno a daughter of Beulah took 

a Moment of Time” [310]).  

За допомогою метафор В. Блейк «оживляє» й забарвлює темпоральну 

сферу, надає їй картинності: “The purple night and crimson morning and golden 

day” [310]). Окрім метафор у вербалізації концепту “Час” В. Блейк 

використовує повтори (“When the green woods laugh with the voice of joy <…> 
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When the meadows laugh with lively green <…>  When the painted birds laugh in 

the shade” [318]; “No, no! never can it be! / Never, never can it be!” [318]), 

паралельні та координативні конструкції, які іконічно відтворюють тривалість і 

повторюваність часу (“both night and day”, “both day and night” [318]; “Times on 

times, night on night, day on day / Truth has bounds <…> Years on years, and ages 

on ages” [308]). 

У концептуалізації часу В. Блейк дотримується контрастивного принципу, 

що є ідентифікуальним у його індивідуально-авторській картині світу. Цей 

принцип виявляється не лише у використанні протилежних лексичних одиниць, 

а й у вживанні однієї й тієї ж лексичної одиниці з темпоральним значенням для 

опису різних станів та почуттів. Наприклад, день і ніч набувають як 

позитивних, так і негативних ознак. День може бути пов'язаний із грою та 

радістю (“Let us play, for it is yet day” [118]; “their joy in the springing day” [118]), 

процвітанням (“In the day of full-feeding prosperity” [322], або навпаки – із 

тривогою, втомою, страхом (“Ah then at times I drooping sit, / And spend many an 

anxious hour”; “The little ones spend the day / In sighing and dismay” [318]; “Since 

the dread day when Har and Heva fled” [322]). 

Ніч пов’язана зі сновидіннями, мріями ("And so he was quiet, and that very 

night / As Tom was a-sleeping, he had such a sight!"), посмішками та насолодою 

(“Sweet smiles, in the night / Hover over my delight!” [318]; “Sits and smiles on the 

night” [318]), піснями (“And the night of delicious songs” [322]). Нерухомість і 

спокій ночі вербалізовані прикметником silent, співвідносним зі слуховою 

модальністю: “with silent delight” [318], “happy, silent, moony beams” [318], “The 

evening star does shine; / The birds are silent in their nest” [318]. Але ніч може 

бути й часом страху, незахищеності (“The night was dark, no father was there” 

[318]), пов’язаним з обмеженням (“Can delight, / Chained in night”), горем і 

слізьми (“All the night in woe / Lyca’s patents go” [318]; “And I wept both night 

and day”; “And I watered it in fears / Night and morning with my tears”); 

самотністю (“Distant in solitary night, / Her voice was heard” [319]); смертю, 

складністю руху (“They stumble all night over bones of the dead” [318]); з тим, що 
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лякає (“Among shadows deep” [318]; “In the forests of the night” [318]), руйнує 

(“Does thy life destroy” [318]), або щось приховує (“And your winter and night in 

disguise” [318]; “When the night had veiled the pole” [318]; “The invisible worm, / 

That flies in the night” [318]).  

Отже, у репрезентації часу В. Блейк спирається на універсальні уявлення 

про час, поєднуючи риси циклічної та лінійної часових моделей, а також на 

колективні уявлення, властиві романтикам (постійне відчуття людиною 

вічності як вищої реальності, ностальгії за минулим, фокусування на 

протиставленні життя й смерті). До універсальних і колективних уявлень автор 

додає індивідуальні, акцентує на важливості теперішнього часу, використовує 

засоби різних семіотичних систем, вербальної та візуальної, що доповнюють 

одна одну.  

 

3.2 Репрезентація внутрішнього світу людини 

 

3.2.1 “Душа” як ключовий концепт індивідуально-авторської картини 

світу В. Блейка  

Важливу роль в індивідуально-авторській картині світу В. Блейка посідає 

внутрішній світ людини, представлений концептами ментальної, емоційної та 

духовної сфер й вербалізований ключовими словами mind, brain, reason, soul, 

spirit, heart, emotions, feelings. Проте духовна та емоційні сфери виявляються 

більш значимими для поета, порівняно з ментальною.  

Очевидно, це слід пов’язати зі світоглядною позицією В. Блейка стосовно 

того, що розум обмежує людину. Аналіз вербалізацій концептів внутрішнього 

світу продемонстрував, що лексична одиниця mind вступає в колокації з 

дієсловами на позначення поневолення та обмеження: bind “to confine, restrain, 

or restrict as if with bonds”, tame “to bring under control” тощо: “The Eternal Mind 

bounded began to roll eddies of wrath ceaseless”, “Forgetfulness dumbness necessity 

in chains of the mind lockd up” [310], “the chains are the cunning of weak and tame 

minds which have power to resist energy” [321]. В. Блейк вважає, що мислення й 
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роздуми стримують енергію людини (“Reason is the bound or outward 

circumference of Energy” [321]), так само як кайдани обмежують волю й рухи 

тіла: “The mind-forg’d manacles I hear” [318]. Не пояснення, міркування, докази 

й судження, а здатність мислити, відчувати й розуміти світ включені до його 

системи цінностей: “Nor poverty the mind appal” [318], “The days of youth rise 

fresh in my mind” [318]. 

У творах В. Блейка символом людського розуму виступає Юрайзен / 

Urizen, один із чотирьох Зоа, що співіснують у кожній людині. Для В. Блейка 

він – творець матеріального світу, поглинач енергії, заздрісний тиран та ворог 

духовної волі. На гравюрах і картинах В. Блейк зображує його сивим 

бородатим старцем із циркулем в руці, за допомогою якого він створює й 

обмежує Всесвіт (див. фронтиспис до поеми “Europe. A Prophecy”, Додаток 

Б.1.1.1), або з тенетами, які символізують закони, якими він, наче павутинням, 

обплутує людей (див. Додаток Б.1.1.3). На інших гравюрах Юрайзен тримає 

розкриті фоліанти з прописаними для людства законами (див. ілюстрації до 

поеми “The First Book of Urizen”, Додаток Б.1.1.2).  

В описі Юрайзена, як символу розуму, В. Блейк уживає лексичні одиниці з 

негативними оцінними конотаціями, наприклад: 

— позначення порожнечі – vacuum “empty space from which the matter, air 

or gas has been removed; a lack of something” (“What Demon / Hath form’d this 

abominable void / This soul-shudd’ring vacuum? Some said / “It is Urizen” [309]); 

— позначення жахів, горя – horror “extremely strong feeling of fear and 

shock”, dread “extremely worried or frightened”, terror “extreme fear” (“His cold 

horrors silent, dark Urizen / Prepar’d; his ten thousands of thunders / Rang’d in 

gloom’d array stretch out across / The dread world” [309], “in his mountains / Of 

hail and ice; voices of terror / Are heard” [309], “And the Web of Urizen stre[t]chd 

shivring in clouds / And uttering such woes such bursts such thunderings” [310].  

Юрайзен, як утілення розуму, протиставлений Лосу – уособленню уяви, 

яка дає людині істинне бачення світу й пов’язує її з Богом: “Abstract Philosophy 

warring in enmity against Imagination” [317], “into Eternity / Ever expanding in the 
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bosom of God, the Human Imagination” [317], “O Human Imagination, O Divine 

Body I have Crucified” [317]. 

Отже, центральними для внутрішнього світу людини у В. Блейка 

виступають уява, переживання, почуття, настрої, актуалізовані в концепті 

“Душа”: “Terrified with his heart and spirit at the visions of futurity” [310], “her 

soul reflects the smile” [324]. 

У творах поета цей концепт представлений такими номінаціями: 

— ключові імена концепту, та їх деривати – soul “immaterial part of a human 

being regarded as immortal” та spirit “the incorporeal part of humans” (“The Walls 

of Babylon are Souls of Men” [317], “No more spirit remained in her” [310]; 

spiritual “relating to or affecting the human spirit or soul as opposed to material or 

physical things” (“to form the spiritual sword / That lays open the hidden heart” 

[317], “spiritual fires” [317], “spiritual palaces”, “spiritual birth” [317]); 

— позначення концептуальних корелятів, тобто понять, які В. Блейк тісно 

пов’язує з поняттям «душа», – innocence “freedom from sin or moral wrong, 

purity, simplicity”, experience “knowledge from doing, seeing , or feeling things”, а 

також infant “a person at the beginning of life”, child “a person between infancy and 

puberty” (“Songs of Innocence and of Experience”. Showing the Two Contrary 

States of the Human Soul” [318], а також їх деривати – innocent (“’Twas on a holy 

Thursday, their innocent faces clean” [318]), “And I am black, but O! my soul is 

white; / White as an angel is the English child, / But I am black, as if bereav’d of 

light” [318], “His whole soul loved him he beheld him an infant” [310]. 

Серед вербалізаторів концепту “Душа” в індивідуально-авторській картині 

світу В. Блейка найбільш кількісно представлену групу складають позначення 

концептуальних корелятів, понять, які автор тісно пов’язує з цим концептом 

(54% – child (33%), infant (13%), innocent (5%), innocence (2%), experience (1%)). 

Менш чисельною є група на позначення ключових імен концепту, та їх 

дериватів (46% – soul (27%), spirit (17%), spiritual (2%)). 

В індивідуально-авторській картині світу В. Блейка “Душа” 

концептуалізується за вітальними, антропоморфними, зооморфними 



141 

(орнітологічними), діменсіональними, темпоральними ознаками й постає 

невід’ємною від тіла, що поєднує небесне й земне, як не/матеріальне осердя, 

внутрішній стан.  

Душу й тіло В. Блейк розумів як невіддільні складові більшого цілого: 

“Man has no Body distinct from his Soul; for that call’d Body is a portion of Soul 

discern’d by the five Senses, the chief inlets of Soul in this age” [321], “And thus I 

turn my face to where my whole soul seeks” [324], “…his soul died within him” 

[317].  

У своїх переконаннях у тому, що душу мають не тільки люди (“the Human 

Soul” [306, c. 13; 317]), але також і рослини, тварини (“Within the ribs producing 

serpents whose souls are flames of fire” [310], “As the seed waits eagerly watching 

for its flower and fruit / Anxious its little soul looks out in the clear expanse” [310]), 

В. Блейк висловлює ідею про існування душі як необхідної, завжди й скрізь 

наявної частини Всесвіту. 

Проте поет обережно ставиться до поділу Всесвіту на профанний і 

священний, не наважується об’єднати ці світи, а тому диференціює їх 

позначення. Якщо ім’я концепту Soul автор здебільшого, проте не винятково, 

поєднує зі сферою природного й соціального довкілля, то ім’я Spirit є його 

відповідником у нематеріальній сфері ідей, абстракцій, неістот, всього того, що 

існує завжди й повсюди: “The spirits of the air live on the smells of fruit” [307, c. 

3], “… like spirits of fire in the beautiful / Porches of the Sun …” [311, c. 2]), але 

властиве й людині (“The millions of spirits … were bound in the rains of Sulphur 

heaven” [311, c. 7]). Отже, очевидним є дотримання В. Блейком язичницьких 

поглядів на душу.  

Тим часом поет усвідомлює дуалізм людського існування й замислюється 

над тим, що душа відділена від тіла (“To awake from slumbers of five thousand 

years. I awake, but my soul is in dreams” [311, c. 11]), а отже, не уникає впливу 

християнської доктрини. У цьому уявлення В. Блейка збігаються з ідеями 

поетів Озерної школи: “The souls did from their bodies fly –/ They fled to bliss or 

woe” [327]. Релігійні погляди поета, його набожність були впливовим 
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суб’єктивним чинником у формуванні індивідуально-авторської картини світу 

(див. пункт 2.1).  

В. Блейк актуалізує спільні для багатьох культур і релігій антропоморфні 

ознаки душі: “a soft repose for the weeping souls” [310], “heard the Souls cry out 

to be deliverd” [310], “…the seven diseases of the Soul” [317]). Уявлення поета 

про відокремлення душі від тіла пов’язують концепти SOUL та SPIRIT: “… for 

he saw / That no flesh nor spirit could keep / His iron laws one moment” [309]. 

Отже, погляди В. Блейка відповідають віруванням багатьох народів щодо 

існування видимого й невидимого. 

Концепт “Душа інтегрований до хронотопу картини світу поета й до 

складних концептів “Душа = Простір”, “Душа = Час”:  

- душа повсюди й тут – “… admits the wandering souls / Of multitudes who 

die from Earth” [317], “… can the soul … / Cast their rivers in equal tides thro’ the 

great Paradise” [311, c. 6]); 

- вона безсмертна, вічна – “Revivd her Soul with lives of beasts and birds” 

[310], “filled with immortal souls” [310]; 

- вона також і тлінна, бо зникає зі смертю тіла – “Ahania (so name his parted 

Soul)” [319]; 

- вона існує в теперішньому, але також плине в минуле – “I see thro’ 

darkness, thro’ clouds rolling round me, the spirits of ancient Kings” [311, c. 1], 

“The Spirit of Jesus is continual forgiveness of Sin” [317], “The millions of spirits 

immortal were bound in the rains of Sulphur heaven” [311, c. 7]). 

Очевидно, що в картині світу В. Блейка душа належить двом світам – 

земному й небесному, переходить між ними. У цьому також втілено 

подвійність її існування, яка актуалізована за допомогою таких вербалізаторів: 

- одиниць на позначення руху, переміщення – wander “to walk around 

slowly in a relaxed way or without any clear purpose or direction”, pursue “to follow 

someone or something, trying to catch them” (“… amidst the wandering souls / Of 

multitudes who die from Earth” [317], “My spirit still pursues thy false love over 

rocks and valleys” [310]); 
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- одиниць на позначення руху в повітрі – soar “fly or rise high in the air” 

(“while still on high my spirit soars” [315]); 

- найменування повітряного простору та об’єктів, які там існують – heaven, 

cloud, bird (“a bright cloud of infant souls” [311, c. 3]). 

Для В. Блейка душа пов’язана з дитиною й невинністю, що засвідчує 

паралелізм створених автором образів душі та дитини: ‘spirit – bird’, ‘child – 

bird’, а також ‘soul – cloud’, ‘infant – cloud’, пор.: “On a cloud I saw a child” [318] 

та “a bright cloud of infant souls” [311, c. 3]; “Round the laps of their mothers / 

Many sisters and brothers, / Like birds in their nest” [318] та “while still on high my 

spirit soars” [315]. 

В індивідуально-авторській картині світу В. Блейка душа наділена 

антропоморфними ознаками («Душа = Людина»), вираженими за допомогою 

епітетів і персоніфікацій: 

- душа живе – “The living soul in glorious forms” [310]); 

- душа дихає – “when a shipwreck’d soul sighs for morning” [311, c. 8]; 

- душа – це орган (“… can the soul, whose brain and heart…” [311, c. 5]); 

- душа потребує живлення (“feeding his soul with pity” [321]). 

Поняття душі одночасно концептуалізоване як субстанція, матерія в різних 

її проявах – ‘душа = будівля’ (“these ruinеd souls of Men” [310]), ‘душа = 

вмістилище’ (“I have looked into the secret soul of him” [317]), ‘душа = речовина, 

отрута (’“his poisonous soul” [312, c. 9]), ‘душа = видима субстанція’ (“Shew thy 

soul Vala” [310]). 

Для поета все ж душа – це не тільки людське тіло, а й психічний стан 

людини з настроями, почуттями та емоціями:  

- страху (“his soul shrunk with horror” [310], “every human soul terrified” 

[310], “His children’s cry my soul appalls” [306, c. 12]); 

- люті (“to soothe his furious soul” [310]); 

- суму і жалю (“feeding his soul with pity” [321]); 

- любові (“loving soul” [310]).  
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Ця ознака об’єднує уявлення В. Блейка з уявленнями представників 

англійського романтизму. Проте для поетів-романтиків внутрішній світ людини 

виступає менш дискретним, адже вони уявляють собі душу як вмістилище 

почуттів, емоцій, пристрастей, а також і думок: “Thou Soul that art the eternity of 

thought”, “The passions that build up our human Soul” [325]. Тим часом В. Блейк 

тяжіє до відокремлення розуму й душі (див. вище). 

Універсальні та колективні концептуалізації душі поет доповнює власним 

унікальним баченням. В індивідуально-авторській картині світу В. Блейка душа 

має дві протилежні іпостасі – innocence (невинність) та experience (досвід). 

Поет вважає, що стан досвіду не заперечує невинність, а співіснує з нею. Проте 

автор приховує глибинний сенс позначення state: “Songs of Innocence and of 

Experience”. Showing the Two Contrary States of the Human Soul” [318] – “стан 

як властивість” чи “стан як етап розвитку”. У ліричних віршах, де поет апелює 

до невинності й досвіду за допомогою антонімічних прикметників та іменників 

на позначення віку людини (infant, child, little girl, little boy, young – old (man) 

тощо), трапляється словосполучення, до складу якого залучено одиниці 

innocent та old. У контексті цілого циклу “Пісень…” розкривається ідея, 

вербалізована оксюмороном innocent old man (досл. ‘невинний, непорочний 

старець’), який означає чистоту душі, тобто необумовленість людини 

недоліками й злими помислами, здатність випромінювати енергію радості й 

щастя, як це робить невинне дитя. В ідеї тісної співвіднесеності невинності та 

досвіду втілився блейківський діалектичний погляд на реальність. Там, де інші 

бачили добро, поет міг знайти неповноцінність, а в тому, що вважали злом – 

свою красу.  

Невинність в індивідуально-авторській картині світу В. Блейка має такі 

концептуальні ознаки як відсутність досвіду й знання (“’Twas on a holy 

Thursday, their innocent faces clean” [318], “The hum of multitudes was there, but 

multitudes of lambs, / Thousands of little boys and girls raising their innocent hands” 

[318], безпечність / нешкідливість (“He is an innocent old man” [312, c. 6]), 

наближеність до Бога (“I a child, and thou a lamb / We are called by His name” 
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[318]). Релігійність поета визначила його переконання в тому, що невинність – 

це інстинктивна віра в Бога: “Sweet babe, in thy face / Holy image I can trace” 

[318], “Infant smiles are His own smiles” [318].  

Невинність в індивідуально-авторській картині світу В. Блейка виступає як 

істота: “And laughter sat beneath the Oaks & innocence sported round / Upon the 

green plains” [310], “In infant innocence reposed on Enitharmons bosom” [310]. 

В. Блейк порівнює старих і не зовсім розумово повносправних персонажів 

Har та Heva з дітьми як символом невинності: “And in the night like infants slept, 

delighted with infant dreams”, “They ran weeping, like frightened infants”, 

“trembling like infants by my side”, “But Har and Heva slept fearless as babes on 

loving breasts” [312, c. 6]. 

Дитинство й невинність, яку воно символізує, описуються В. Блейком за 

допомогою прикметників, що мають позитивну конотацію й асоціюються зі 

щастям, відкритістю, чесністю (“Infancy! Fearless, lustful, happy, nestling for 

delight / In laps of pleasure: Innocence! Honest, open, seeking / The vigorous joys 

of morning light” [324], “the sweet regions of youth and virgin innocence”, “not 

pondering on evil”, “among my warbling birds / Where we delight in innocence 

before the face of the Lamb” [317]), а також зі світлом і чимось білим (“White as 

an angel is the English child, / But I am black, as if bereaved of light” [318]).  

Асоціативний зв’язок з білим кольором є опосередкованою апеляцією до 

невинності. Поети Озерної школи також підтримують цей символізм та не 

розглядають невинність як уособлення душі: “Thy only child / Lies at thy feet, thy 

joy, thy pride / So fair, so innocent, so mild” [326].  

Іншим аспектом душі, на думку В. Блейка, є досвід, що пов’язується з 

віком. Дорослі, які мають досвід, знайомлять дітей з горем: “They clothed me in 

the clothes of death, / And taught me to sing the notes of woe” [318]. Спогади 

дорослих про власне дитинство навіюють сум “The days of my youth rise fresh in 

my mind, / My face turns green and pale” [318], а вчинки дітей сприймаються з 

осудом: “Your spring and your day are wasted in play” [318]. 
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У ”Піснях досвіду” В. Блейк зображує дітей за допомогою прикметників та 

словосполучень, що пов’язані зі стражданнями, сльозами (“and so many children 

poor”, “a little black thing among the snow”; “every infant’s cry of fear”; “chimney-

sweeper’s cry”; “new-born infant’s tear”). Для В. Блейка дитина – це символ 

невинності, близькості до природи й чуттєвості, яких бракує дорослим. Поет 

демонструє, як соціальні інститути дорослого комерційного світу псують 

дитячу вроджену суть: “In a rich and fruitful land / Babes reduced to misery, / Fed 

with cold and usurous hand?” [318]. Суспільство, жорстокий світ дорослих 

висувають умови до невинності дитини й не вважають її природною якістю: 

“And the angel told Tom, if he’d be a good boy, / He’d have God for his father, and 

never want joy” [318]. Дитина мусить виконувати певні обов’язки: “So, if all do 

their duty, they need not fear harm” [318]. 

Отже, концепт “Душа” виявляється центральним в індивідуально-

авторській картині світу В. Блейка й актуалізується комплексом когнітивних 

образів:  

- ‘душа – контейнер’(“from my inmost soul” [310], “And lock’d in his soul 

with a ninefold key” [305, c. 5]); 

- ‘душа – істота’ (‘людина’ – “Weep at thy souls disease” [317], “So spoke the 

Sinless Soul and laid her head on the downy fleece” [310], “The soul drinks murder 

and revenge” [317], “Spirit who lov’st Britannia’s Isle” [305, c. 10], “Form the 

rebellious Spirits of Heaven” [310], ‘птах’ – “O Divine Spirit sustain me on thy 

wings” [317], “& many a net is netted; many a net / Spread & many a Spirit caught” 

[310]); 

-  ‘душа – джерело світла й тепла’ (‘вогонь’ –“within the ribs producing 

serpents whose souls are flames of fire” [310], ‘сяйво’ – “the Spirits of strongest 

wing enlighten the dark deep” [310]); 

- ‘душа – субстанція’ (‘тверда речовина’ – “his soul melted with fear” [310], 

‘земля, ґрунт’ – “To plant divisions in the soul of Urizen and Ahania” [310], 

‘рідина’ – “O Saviour pour upon me thy Spirit of meekness and love” [317], “The 

dew of anxious souls the death-sweat…” [310], ‘коштовне каміння’ (“All these are 
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the gems of the human soul” [306, c. 5], ‘солодка їжа’ – “soul of sweet delight” 

[315]); 

- ‘душа – творчість, творіння’ (“Create my Spirit to thy love” [317]); 

- ‘душа – радість, любов і страждання’ (“When he gave my happy soul / To 

the sons of Eternal Joy” [319], “friendly spirit” [317], “I loved her I gave her all my 

soul & delight” [310], “to keep my soul a victim to thy Love” [317]; 

- ‘душа – Бог’ (“inspired by the holy spirit” [310], “soul divine” [306, c. 14]). 

Створюючи образи ‘душа – вогонь’, ‘душа – світло, сяяння’, ‘душа – вода’, 

‘душа – птах’ тощо, автор віддзеркалює в поезіях внутрішній світ через знайомі 

образи речей та явищ, їхні властивості чи ознаки. Так за допомогою 

діменсіональної (‘розмірність’) та вітальної (‘сила’) ознак розкрито соціальну 

(‘могутність, влада’) ознаку концептуалізації поняття: “Let loose the Enormous 

Spirit in the darkness of the deep” [310], “His eyes the lights of his large soul 

contract or less expand” [310], “A mighty Spirit leap’d from the land of Albion” 

[306], “Spirits of strength in Palaces rejoice in golden armour” [310].  

Важливим є те, що в картині світу В. Блейка простежуються 

багатокомпонентні асоціативні ланцюги, які засвідчують складність, 

інтегративність та нелінійність встановлених поетом зв’язків, багатство його 

світобачення, і, як наслідок, голографічність репрезентації  цілісності Всесвіту: 

‘Бог – Простір – Час – Душа – Природа – Дитина – Невинність і Досвід – 

Радість – Душа – Бог’ (“Calling on God for help; and not ourselves in whom God 

dwells” [317] – “God in dreary Void / Dwells from Eternity, wide separated from the 

Human Soul” [317] – “Created by the Lamb of God” [310] – “Thy breath doth 

nourish the innocent lamb” [320] – “On a cloud I saw a child” [318], “For there the 

Babe is born in joy” [306, c. 5] – “Where we delight in innocence before the face of 

the Lamb” [317], “in times of innocence and youth” [310], “to keep the gen’rous 

from experience” [315]. 

Цілком імовірно, поет відчуває брак вербального зображення й доповнює 

його візуальними образами. В ілюстраціях до поеми “Шлюб Раю і Пекла” душі 

в образі людей піднімаються з глибин землі до неба (Додаток Б.1.1.4).  
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Візуальні засоби доповнюють образ ‘душа – дитина’ в ілюстраціях до 

циклу “Пісні невинності” (див. Додаток Б.1.1.5. та ін.). Зелений, блакитний і 

жовтий кольори відтворюють картину пасторального світу й символізують 

чистоту, невинність і простір, вільний від прагматизму й деструктивної енергії 

цивілізації, створений для радості, усмішок і щастя (див. ілюстрації до поезій 

“Зелені луна”, Додаток А.1.1.1; “Ягня”, Додаток А.1.1.2; “Весна”, Додаток 

А.1.1.12; “Пастух”, Додаток А.1.1.15; “Чорний хлопчик”, Додаток А.1.1.16; 

“Вознесіння”, Додаток А.1.1.25). 

Одну з ілюстрацій поеми “Перша книга Юрайзена” (Додаток А.1.1.19), на 

якій немовля поруч з фігурою жінки летить небом, В. Блейк назвав “Teach these 

Souls to Fly”. У поемі йдеться про народження у Всесвіті Юрайзена, дитини 

Орка (“In his hands he siez’d the infant” [309]), духа свободи й революції: “The 

dead heard the voice of the child / And began to awake from sleep / All things, heard 

the voice of the child / And began to awake to life” [309]. Оскільки в текстовому 

просторі концепт “Душа” не виражений прямими номінаціями, то ілюстрація й 

підпис – не лише естетичне й інформативне доповнення, а засоби розкриття 

концепту. 

В. Блейк маніпулює композицією гравюр, дещо порушує перспективу, 

змінює горизонт і наближує верхню частину простору до нижньої. Художник 

зображує те, що знаходиться високо в небі, більшим за розміром, ніж те, що 

знаходиться внизу і на передньому плані. Наприклад, на ілюстрації до вірша 

“Дитяча радість” (Додаток А.1.1.24) жінка тримає на руках немовля у великій 

квітці на небі. По-перше, на гравюрі квітка має величезний розмір, а по-друге, 

вона розміщена в нетиповому середовищі (на небі, а не на землі). У такий 

спосіб художник акцентує на конкретних сенсах (‘невинність’, ‘верх’, 

‘природа’, ‘Бог’) й досягає актуалізації іманентної багатоаспектності концепту. 

Окрім того, автору вдається висловити й свої емоції, настрої, відчуття спокою, 

захищеності й радості, тобто “узовнішнити” все те, що міститься в душі. 

Отже, концепт “Душа” посідає центральне місце в мікрокосмі 

індивідуально-авторської картини світу В. Блейка. Уявлення поета про 
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внутрішній, зокрема духовний світ людини, вербалізовано як прямими 

номінаціями (spirit, soul), так і опосередковано через позначення 

концептуальних корелятів, реалій макрокосму. Поет майстерно створює образи 

внутрішнього світу шляхом вербалізації й візуалізації того, що людина 

спостерігає навколо себе. У тому, що концепт “Душа” є центром 

концептосфери внутрішнього світу В. Блейка переконують численні й складні 

зв’язки цього концепту з іншими складниками індивідуально-авторської 

картини світу поета-художника.  

 

3.2.2 Емоційні концепти в картині світу В. Блейка 

Окрім духовної складової, концептосфера внутрішнього світу людини в 

індивідуально-авторській картині світу В. Блейка представлена емоціями та 

почуттями. Вербалізація емоційних концептів здійснюється за допомогою 

таких засобів: 

– іменники на позначення позитивних емоцій (love “a feeling of strong or 

constant affection”, а також affection, joy, pleasure, delight, attraction – “There is a 

smile of love” [306, c. 3], “and there he lives in joy” [312], “She walked with her 

Thomas in delight” [306, c. 8]; 

– іменники на позначення негативних емоцій (anger “a strong feeling of 

being upset or annoyed”, а також fury, rage, wrath, fear, terror, sorrow, dismal, 

despair, jealousy, repulsion, hate, scorn тощо) –“Swords and spears and wrath 

increas’d” [304, c. 8], “But Los himself against Albions Sons his fury bends” [317], 

“I will divide them in my anger” [310]); 

– іменники на позначення неоднозначних емоцій, оцінка яких залежить від 

контексту, ситуації та індивідуальної позиції мовця (pity “a feeling of sadness or 

sympathy for someone else’s unhappiness or difficult situation”, pride “feeling of 

satisfaction: respect for yourself or someone else who have done or got something 

good, belief you are better or more important than other people”) – “all this 

goodness and pity” [317]), “Hand sits before his furnace: scorn of others & furious 

pride” [317]); 
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– прикметники на позначення досягнутого позитивного або негативного 

емоційного стану (heart-broke “sad”, happy, furious) – “Hand sits before his 

furnace: scorn of others & furious pride” [317]), “The daughter of beauty wip'd her 

pitying tears with her white veil” [320]; 

– прикметники, на позначення ознак, реалій та явищ, які стимулюють 

позитивні чи негативні емоції (pleasant “causing the feeling of satisfaction, joy”, 

а також delightful, lovely) – “Answer'd the lovely maid” [320], “They stood before 

their once delightful palace” [312, c. 3], “and all the night beneath the pleasant 

moon” [312, c. 8]; 

– дієслова на позначення емоційного переживання певних подій, вчинків 

тощо (to terrify “to cause to feel extreme fear”, а також to love, to rejoice, to fear, to 

delight) – “But I feed not the warbling birds; they fly and seek their food; / But Thel 

delights in these no more, because I fade away” [320], “So if all do their duty they 

need not fear harm” [318], “And thine eyes rejoice because of strength” [316], “his 

howlings terrify the night” [317]); 

– усталені вирази та колокації на позначення емоційно-психічних станів (to 

bear rage, in fury тощо (“to bear the wintry rage / Of a harsh terror” [324]); 

– одиниці на позначення паравербальних виявів емоцій (smile “a happy or 

friendly expression of the face”, tears, vibrations, to shake, to laugh, to scoff, to 

weep, to howl тощо) – “In strong vibrations of fierce jealousy” [310], “And my tears 

fall day and night” [317], “his youngest daughter / Laughs at affection, glories in 

rebellion, scoffs at love” [312, c. 11], “Los wept with exceeding joy and all wept with 

joy together” [317], “A mark in every face I meet, / Marks of weakness, marks of 

woe” [318];  

– емотиви, тобто вокалічні вираження емоцій (O “used to express strong 

emotions” – “O! unfold thy Veil in mercy and love” [317], “O Times remote / When 

Love and Joy …” [308], “O lion Rintrah, raise thy fury from forests black!” [316]). 

Серед вербалізаторів емоційних концептів в індивідуально-авторській 

картині світу В. Блейка найбільш частотну групу складають позначення 

негативних почуттів (44%), із них позначення гніву, страху, суму становлять по 
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10%, жалю й відчаю – по 5%, інші – 4%. Менш задіяні позначення позитивних 

емоцій і почуттів (36%), з них 19% уживань корелюють з поняттям любові, 9% 

– радості, 6% – захоплення й насолоди, 2% – з іншими позитивними емоціями. 

Апеляція до паравербального супроводу емоційних станів менш 

репрезентативна в поезіях В. Блейка (20%) порівняно з прямими номінаціями: 

плач і сльози –7% уживань, посмішка – 4% , зітхання – 4%,  сміх – 3%, інше –

2%. 

Аналіз лексичних репрезентацій емоційного аспекту індивідуальної 

картини світу В. Блейка, переконує в кількісній репрезентативності й 

різноманітності обраних поетом засобів. Конденсація лексики на позначення 

емоцій забезпечила комплексну й деталізовану актуалізацію емоційних 

концептів.  

Комплексність актуалізації вбачаємо в тому, що автор не обмежується 

емоціями та особливостями їх вираження, адже апелює до різних аспектів 

стереотипної ситуації емоційно-психічного напруження. Вербалізованими 

виявляються всі частини фрейму емоції – емоційний стимул; емоційний стан, 

інтенсивність вияву відчуття, а також невербальні, паравербальні й вербальні 

ознаки емоційного стану (див. приклади вище); наслідки переживання емоції 

(“If her heart does ache / Then let Lyca wake” [318], “Know that in a former time / 

Love, sweet love, was thought a crime” [318]). 

Деталізацію актуалізації емоційних концептів вбачаємо у відносній 

збалансованості позитивного та негативного модусів емоційної сфери в 

авторській картині світу В. Блейка. З одного боку, поет віддає перевагу 

відтворенню позитивної емоційної сфери, про що свідчить висока частота 

апеляцій до концептів “Любов”, “Радість”, “Щастя”. З іншого боку, імовірно 

внаслідок власного досвіду, вразливості, емоційно-психічної нестабільності, 

страждань від соціального неприйняття його девіантної поведінки й 

нестандартного світобачення, В. Блейк розгортає палітру негативних емоцій 

набагато ширше, порівняно з набором позитивних емоційних концептів. Це 

виявляється, по-перше, у номінативній щільності понять, зокрема, у 
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кількісному переважанні різних назв (але не частоти уживань) негативних 

емоцій над назвами приємних відчуттів; а, по-друге, у чутливості автора до 

ступеня вияву негативної емоції й селективності назв. Порівняймо розгалужені 

синонімічні ланцюги позначень гніву, страху, неприязні, суму: 

–  anger “a strong feeling that makes you want to hurt someone”, fury “extreme 

anger”, wrath “extreme anger”, rage “extreme or violent anger” – “My anger 

against thee…” [310], “then he threw down his hammer in … fury” [317], “the 

wintry rage” [324], “The Globe of wrath shaking on high / Roaring with fury, he 

threw / The howling Globe” [319]; 

–  fear “a strong emotion caused by great worry about something dangerous, 

painful, or unknown”, terror “extreme fear” – “a harsh terror” [324], “trembling 

in fear” [317]; 

–  repulsion “strong dislike or disapproval”, hate “an extremely strong dislike” – 

“And darken all my Palace walls with envyings and hate” [310], “Attraction and 

Repulsion … Love and Hate, are necessary …” [321]; 

–  dismay “a feeling of unhappiness and disappointment”, despair “a feeling of 

being without hope” – “The little ones spend the day / In sighing and dismay” 

[318], “sat down in Despair” [310], “fancy gave him to see an image of despair in 

his den” [311]; 

–  sorrow “great sadness”, grief “very great sadness”, woe “extreme sadness” – 

“Who in sorrow pale <…> little boy weeping sought” [318], “When satiated with 

grief they returned back” [310]. 

Емоційна сфера в індивідуально-авторській картині світу В. Блейка 

концептуалізується за різноманітними ознаками: ‘інтенсивність’, 

‘антропоморфність’, ‘зооморфність’, ‘субстанціональність’, ‘цінність’. 

Інтенсивність емоцій відтворено лексичними й граматичними засобами. 

Cеред лексичних засобів помітні преференції автора до яскравих метафор, які 

поєднують перцепційні сфери як джерела метафоризації з емоцією як ціллю 

метафоризації, а перцепційна ознака корелює з оцінною та інтенсивною 
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ознаками, зокрема ‘солодкий > дуже приємне відчуття’, ‘гіркий, холодний, 

грубий > дуже неприємне відчуття’:  

–  температура > емоція – “to bear the wintry rage …” [324]; 

–  дотик > емоція – “… Of a harsh terror” [324], “Why dost thou thunder with 

frozen spectrous wrath against us?” [317]; 

–  колір, світло > емоція – “Then jealousy shall shadow all his mountains” [310], 

“give our mountains joy of thy red light” [316], “And his dark secret love / Does 

thy life destroy” [318], “That we may learn to bear the beams of love” [318]; 

–  смак > емоція – “Love, sweet love, was thought a crime” [318], “For stolen joys 

are sweet” [316] “sweet thy infant joys renew” [324], “That sweet Love and 

Beauty are worthy our care” [306, c. 9], “weeping with cries of bitter woe” [312, 

c. 10]; 

–  звучання > емоція – “When the green woods laugh with the voice of joy” [318], 

“O ruin the once glorious heaven are these thy rocks / Where joy sang on the 

trees” [310]. 

Інтенсивність емоцій актуалізовано також за допомогою просторових і 

темпоральних метафор: “To the Sons of Eternal Joy” [319], “And draw thee down 

into this Abyss of sorrow and torture” [317]. Позначення неосяжного простору та 

вічності набувають функцій епітетів у зображенні надто сильних емоційних 

процесів.  

Інтенсифікація позначень емоцій також досягається за допомогою 

сполучення емотивів з квантитативами (and great the jealousy / In cold poisons” 

[319], “Los wept with exceeding joy and all wept with joy together” [317], тут 

exceeding “exceptional in amount, quality, or degree”) або двох емотивів (“In 

strong vibrations of fierce jealousy” [310]).  

Яскрава образність створюється задля акцентуації на афективних станах 

через метафоричні порівняння: “The Terror like a comet, or more like the planet 

red” [315]. У наведеному прикладі емоція жаху (terror) виступає суб’єктом 

порівняння (Comparand/Subject), а комета, червона планета (comet, red planet) – 

об’єктом порівняння (comparandum). В уяві поета жах, залякування і реалії, які 
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випромінюють яскраве світло, порівнюються за ознакою ‘агресія’. Третій 

компонент, тобто основу порівняння (tertium comparationis) у цих прикладах 

пояснюємо поширеними у різних (хоча й не в усіх без винятку) культурах 

сприйняттям червоного кольору та дуже яскравого світла, світіння як вкрай 

неприємних, відразливих, агресивних для людини.  

Привертає увагу те, що емоції виступають не лише суб’єктом, а й об’єктом 

порівняння. Наприклад, у контексті “silent as despairing love, and strong as 

jealousy” [315] йдеться про Валу, богиню Природи і Краси. Порівняння 

розкриває амбівалентність цього образу – закоханої жінки й фатальної жінки, 

спокусниці; жінки, яка страждає й виявляє жорстокість. В. Блейк асоціює 

мовчання, тишу з розпачливим коханням (despairing love), а силу, злість – із 

ревнощами (jealousy). З одного боку, В. Блейк застосовує конструкції 

порівняння задля експресивної експлікації характеристик богині. З іншого боку, 

поет демонструє своє бачення емоцій. У стані відчаю, сильного душевного 

болю й безнадійності у людини настає безсилля, байдужість до всього, що 

відбувається, а світ навколо втрачає обриси й барви, вмирає. Отже, tertium 

comparationis – ‘відсутність’: silent “without any sound” – despairing love “without 

any love”. Почуття ревнощів та/чи заздрощів викликає страх щось втратити або 

палке бажання чогось іншого. Це наближує почуття ревнощів та заздрості до 

відчуття жаху чи люті, тобто дуже агресивних, інтенсивних емоцій. Отже, 

tertium comparationis – ‘велика кількість; руйнація’: strong “having a lot of force, 

controlling” – jealousy “being demanding, needing a lot”. Усвідомлення 

В. Блейком руйнівної сили страху – суміжного з ревнощами й заздрістю 

відчуття, підтверджується рядками з іншої поезії: “Selfish fear, self-destroying” 

[319]. 

Уважне ставлення В. Блейка до вибору номінацій й переважання лексики з 

інгерентними інтенсивними значеннями дозволяє дійти висновків про те, що 

емоційну сферу індивідуально-авторської картини світу поета наповнюють не 

просто настрої, почуття, емоції, а занадто сильні, афективні процеси й стани 

(див. приклади вище). За кількістю слововживань переважають одиниці, у 
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значеннях яких наявні семи інтенсивності ‘very, extremely’. За частотою 

синонімічні домінанти значно поступаються інтенсивам, а у вербалізації таких 

емоційних центрів авторської картини світу як сум чи нелюбов, вони взагалі 

виявилися незадіяними: sad, sadness “feeling of being unhappy” (не виявлено), 

woe “extreme sadness” (89 уживань), sorrow “great sadness” (87 уживань), grief 

“very great sadness” (20 уживань); dislike “a feeling of not liking something” (не 

виявлено), repulsion “strong dislike or disapproval” (1 уживання), hate “an 

extremely strong dislike” (27 уживань). 

На граматичному рівні інтенсивність емоційного переживання передано 

формою множини іменників (“the rest mop'd round in guilty fears” [312], “I 

trembled with my virgin fears” [324], “O leave me to my sorrows” [302, c. 6], “A 

land of sorrows and of tears, where never smile was seen” [320]) та формами 

ступенів порівняння прикметників (My anger against thee is greater than against 

this Luvah” [320]). 

Синтаксичні засоби відтворення інтенсивності емоцій представлені 

переліченнями й сурядними сполучниковими конструкціями (A + and + B), 

повторами й синтаксичним паралелізмом, які збільшенням форми іконічно 

віддзеркалюють збільшення сили емоційного переживання: 

–  перелічення – “Cruel, jealous, selfish fear!” [318]; 

–  сурядні сполучникові конструкції (A + and + B) – “He might avert his own 

despair: in woe and fear he saw ” [310], When Love and Joy were adoration” 

[308]; 

–  повтори – “Love! Love! Love! happy happy Love! free as the mountain wind” 

[324]); 

–  паралельні конструкції – “then he threw down his hammer in rage and / In 

fury” [317], “Attraction and Repulsion, Reason and Energy, Love and Hate, are 

necessary to Human existence” [321]. 

Антропоморфна ознака концептуалізації реалізована В. Блейком за 

допомогою персоніфікацій: ‘“Then Cruelty knits a snare / And spreads his baits 

with care” [318], “My heart leap at the lovely sound” [319]. Емоції наділяються 
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поетом такими рисами та характеристиками людини: вік ‘позитивні емоції – це 

молодість, прилив нових сил’ (“Youth of delight” [318], “sweet thy infant joys 

renew” [324]), ‘негативні емоції – молода боязлива дівчина’ (“I trembled with my 

virgin fears” [324]), ‘позитивні емоції живлять серце – центральний орган, який 

забезпечує кровообіг людини’ (“my heart’s delight” [318]), ‘негативні емоції, як 

хвороба, руйнують серце й порушують життєдіяльність людини’ (“If her heart 

does ache / Then let Lyca wake” [318], “Thou, mother of my mortal part / With 

cruelty didst mould my heart” [318]), “All heart-broke I heard her say” [318]). 

Внутрішній світ людини міститься саме в серці: “My heart is at rest within my 

breast” [318]). 

Зооморфну й флористичну ознаки концептуалізації емоцій віддзеркалено в 

метафорах, які репрезентують емоції в термінах тваринного й рослинного світу: 

‘відчай, наче павутиння, обплітає й знищує людину’ (“in the web of despair” 

[317]), ‘ревнощі, наче дикі тварини, живуть у лігві’ (“Starry jealousy does keep 

my den” [318]), ‘радість розкриває бутони, наче квітуче дерево’ (“e’er the 

morning breaks, joy opens in the flowery bosoms” [316], “Tell me what is a joy, and 

in what gardens do joys grow?” [324]), ‘емоція, як і рослина, дає плоди’ (“I was 

angry <…> my wrath did grow <…> it bore an apple bright” [318]). 

У картині світу поета емоції, настрої й відчуття концептуалізовані за 

‘субстанціональною’ ознакою: ‘позитивна емоція = вільний вітер’ (“Love! Love! 

Love! happy happy Love! free as the mountain wind” [318], ‘негативна емоція = 

хмара, суцільна маса, багато води’ (“Then jealousy shall shadow all his 

mountains” [310], “Pouring pity in their breast” [318], Till our grief is fled” [318], 

“Flow into rivers of delight” [310] “and may the heavens rain wrath / As thick as 

northern fogs” [312, c. 3], “Ah! I am drown’d in shady woe and visionary joy” 

[316]). 

Продуктивною є метафора ‘сильні емоції = вогонь’ (“his heart flam’d and 

utter’d a with’ring heat” [311], “As fire burning up nations in your wrath and fury!” 

[307, c. 27], “That shiver in religious caves beneath the burning fires / Of lust” 

[324], “Amidst the lustful fires he walks” [315], “But all rush together in the night in 



157 

wrath and raging fire” [315], “So Los, in fury & strength: in indignation & burning 

wrath / Shuddring the Spectre howls” [317], “Nor could he quench the fires for they 

flamed out from the heart” [310], “In flames of red wrath burning” [311]). Частота 

апеляцій до образу вогню пояснюється не лише актуальністю ознаки ‘палкий, 

пекельний > інтенсивний’, а й упливом міфологійної та християнської 

символіки вогню на світогляд автора, де вогонь символізує самопожертвування, 

відродження й оновлення.  

В. Блейк асоціює емоцію також і з таємницею, тим що приховується від 

інших: ‘емоція – таємниця’, адже її не можна осягнути розумом, лише серцем, 

душею (“And his dark secret love / Does thy life destroy” [318], “For stolen joys are 

sweet” [316], “And hid from him my heart’s delight” [318]); ‘емоція небезпечна, 

шкідлива, вона ув’язнює й перешкоджає людині’ (“grief hath seal’d my precious 

sight” [312, c. 5], “Prisoned on watery shore / Starry jealousy does keep my den” 

[318]), (“Know that in a former time / Love, sweet love, was thought a crime” [318], 

“joy forbidden as a crime: / And the Emanations buried alive in the earth with pomp 

of religion: / Inspiration deny’d; Genius forbidden by laws of punishment” [317], 

“beating blows of stern despair / He curses Heaven & Earth, Day & Night & Sun & 

Moon” [317], “And binding with briars my joys and desires” [318], “Can delight / 

Chained in night, / The virgins of youth and morning bear” [318]). 

Для поета емоція – це те, що створене (“By various arts of love and hate” 

[306, c. 7]) природою, вищою силою й людиною, але може бути зруйноване 

(“He doth give His joy to all”, “That our grief He may destroy” [318], “And builds a 

Heaven in Hell’s despair” [318], “Becoming a building of pity and compassion” 

[317], “With labyrinths of wayward love” [307, c. 7]), “I dried my tears, and armed 

my fears / With ten thousand shield and spears” [318]).  

Почуття любові, віра, підтримка й чуйне ставлення до чийогось горя, 

нещастя чи переживань набувають для В. Блейка особливого значення: “To be 

weak as a lamb and smooth as a dove / And not to raise envy is called Christian 

love” [306, c. 9], “That God would love a Worm, I knew, and punish the evil foot” 

[320]. Поет дотримується релігійних настанов про те, що любов і милосердя 
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спонукають нас до доброзичливості, а також єднають з Вищою силою, із Богом 

і Природою. В. Блейк тлумачить любов до стражденних як найвищий прояв 

емпатії (“would love a Worm”), протилежність безсердечності та як форму 

вираження свого власного болю й страждання через переживання болю інших – 

“That God would love a Worm, I knew”. Невипадково в цьому контексті одиниця 

worm “черв” набуває форми імені власного (написане з великої літери – Worm) 

і натякає на ім’я поета (пор. William). Застосовуючи такий прийом анаграми, 

В. Блейк звертається до мотиву самознищення, самоприниження та 

самопожертвування, який неодноразово лунає в рядках його творів: “Selfish 

fear, self-destroying” [319], “Cruel, jealous, selfish fear!” [318].  

Отже, божа любов і милосердя – найвищі цінності для поета (“The 

countless gold of the aching heart” [306, c. 5]), утілені в метафорі ‘любов = 

коштовне каміння, коштовний метал’: “He led me through his gardens fair / 

Where all his golden pleasures grow” [307, c. 7], “The countless gold of a merry 

heart / The rubies and pearls of a loving eye” [304].  

Концептуалізація емоційної сфери поєднує В. Блейка і представників 

англійського романтизму, для яких важливим було оспівування простих, 

природніх почуттів та індивідуальні авторські уявлення. В фокусі уваги 

В. Блейка знаходиться пізнання людини та всього різноманіття її емоцій і 

почуттів. У зображенні емоційної сфери В. Блейк дотримується свого 

головного принципу побудови світу – поєднання крайнощів. Співіснування 

протилежних почуттів є для нього необхідною умовою існування людини: 

“Without contraries is no progression. Attraction and Repulsion, Reason and 

Energy, Love and Hate are necessary to Human existence” [321]. У цьому 

уявлення поета збігаються з переконаннями лейкістів, які оспівували 

протилежні почуття в їх співіснуванні: “… in joys and woes / That saints will aid 

if men will call” [327], “He gaz’d with sorrow, but he gaz’d / With deeper 

tenderness” [331]. 

Вербалізації емоцій в картині світу В. Блейка гармоніюють з 

візуалізаціями. На гравюрах передано тілесні вияви емоцій, що компенсує 
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доволі обмежений в поезіях В. Блейка арсенал мовних позначень зовнішнього 

вияву емоційно-психічних станів. Наприклад, підпис “The Terror answer’d: ‘I 

am Orc, wreath’d round the accursed tree” (поема “Америка. Пророцтво”) 

засвідчує уособлення жаху в образі змія, а на гравюрі представлено тілесні 

вияви емоції – старець із сумним, трагічним обличчям (див. Додаток Б.1.2.1).  

На ілюстраціях відтворено здебільшого мімічні й кінестетичні вияви 

емоцій: сум на обличчях згорблених жінки та чоловіка, а також на обличчі 

жінки, яка схилилася над мертвим тілом (ілюстрація до поеми “Америка. 

Пророцтво”, Додаток А.1.1.20), розпач на обличчі жінки (ілюстрація до поеми 

“Книга Аханії”, Додаток Б.1.2.2), жах на обличчях чоловіків (ілюстрація до 

поеми “Перша книга Юрайзена”, Додаток Б.1.2.3).  

Позитивний настрій “Пісень невинності” підкріплюється зображеннями 

швидких рухів, розваг, ніжних дотиків – дитячи ігри на природі, обійми 

(ілюстрації до поезії “Зелені луна”, Додаток А.1.1.1), танці на лузі (ілюстрації 

до вірша “Пісня няньки” (див. додаток А.1.1.26). 

Відтворення емоцій здійснюється вельми вдало за допомогою кольорової 

гами: В. Блейк не зраджує встановленій традиції зображення поганого настрою, 

жаху, суму за допомогою темної палітри (похмуре небо, чорні хмари, темна 

вода тощо), а гарного настрою, радості, любові – за допомогою світлих 

кольорів (білий, сонячний, яскраво-зелений, блакитний), див. Додатки А.1.1.1; 

А.1.1.5; А 1.1.10; А.1.1.13; А.1.1.21. 

Отже, емоційна сфера внутрішнього світу людини в індивідуально-

авторській картині світу В. Блейка представлена як позитивними, так і 

негативними емоціями та почуттями, співіснування яких автор вважає 

необхідною умовою існування людини. У концептуалізації емоційної сфери 

автор апелює до антропоморфних і неантропоморфних ознак та образів, 

завдяки чому йому вдається передати зв'язок зовнішнього і внутрішнього світів. 
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3.3 Авторське бачення особистості митця 

Оригінальність авторської моделі світу В. Блейка, комплексна та 

деталізована репрезентація концептів зовнішнього та внутрішнього світу 

людини, комбінація текстової частини та малюнків створюють унікальний 

художній комплекс. Проте розкриття поетичного світу будь-якого автора, а тим 

більше такого унікального художника й поета, як В. Блейк, потребує аналізу 

авторської концепції особистості митця та його призначення, адже 

індивідуальна картина світу – це не тільки ментальна репрезентація 

особистістю довкілля, а й ментальна репрезентація самого себе. 

Індивідуальність визначається способом людини відчувати світ, діяти, 

мислити про довкілля, себе та інших. Для європейської культури к. XVIII – поч. 

ХІХ ст. характерне утвердження самоцінності духовно-творчого життя людини. 

Особистість розуміли як сповнену високим змістом і пристрастями героя, 

одухотвореного силою первинного стану природи. Визначальними цінностями 

були почуття людини, а не її розум, творчість, різкі контрасти й зміни в 

настроях.  

Особистість митця являла собою складний естетично-психологічний тип 

людини, що поєднує буттєво-життєвий й творчий аспекти. Естетична 

реальність поета виявляється формою існування його безпосереднього буття й 

у такий спосіб становить художній світ митця. Предметом зображення в поезіях 

В. Блейка стали не події його особистого життя, які безумовно вплинули на 

формування творчого шляху й унікальність творів. У малюнках і поезіях 

втілені містичні образи, переживання й емоції, настрої, видіння й все те, що 

розкриває особливості художнього мислення поета. На наш погляд, розуміння 

авторської концепції митця дозволяє схарактеризувати художній світ В. Блейка. 

Деталізація характеризувальних рис, властивих творчості поета, дозволяє 

стверджувати, що не тільки такі базові концепти як “Простір”, “Час”, 

“Природа”, “Душа”, “Емоція” становлять центри індивідуально-авторської 

картини світу В. Блейка, але й творча особистість, що створює своє буття. 
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Вербалізаторами концепту “Митець” в індивідуально-авторській картині 

світу виступають такі одиниці: 

- займенники першої особи однини I, me, myself, my (“O how can I with my 

gross tongue that cleaveth to the dust. / Tell of the Four-fold Man in starry numbers 

fitly order'd, / Or how can I with my cold hand of clay!” [313], “Here I clothed 

myself in white <…> and passed all the planets till we came to Saturn” [321]); 

- дієслова з екзистенціональним (to be, to live) та акціональними 

значеннями, зокрема дієслова руху (to wander, to walk), каузативні дієслова (to 

urge), результативні (to find), дієслова сприйняття й відчуття (to see, to hear, to 

feel, to bear), дієслова розумової діяльності (to know, to think) – “there I found my 

Angel” [321], “I see the break of day” [304, c. 8], “I walked abroad on a snowy day: / 

I asked the soft Snow with me to play” [305]. 

- іменники, що позначають творця, наприклад, author “a person who creates 

something”, а також poet, writer, bard (“thought himself the Sole author” [310], 

“immortal Bard! with eloquence Divine” [317], “all writers of English Blank Verse” 

[317], “The ancient Poets animated all sensible objects” [321]); 

- іменники на позначення ознак творчої особистості – genius “very great 

and rare natural ability or skill, especially in art”, а також talent, imagination 

(“delighted with the enjoyments of Genius” [321], “My Streets are my, Ideas of 

Imagination” [317]); 

- дієслова, пов’язані з творчою діяльністю, зокрема, to write “compose, put 

into literary form”, а також to sing, to copy, to inspire, to print (“write all their 

lamentations I write not here” [310], “When God commanded this hand to write” 

[306, c. 12], “sing thy songs of happy cheer” [318]).  

- іменники на позначення інтуїції, пророцтва – prophecy “a prediction of 

what will happen in the future”, vision (“And the Divine Vision appeard” [310], 

“Naming him the Spirit of Prophecy” [317]). 

Серед вербалізаторів концепту митця в індивідуально-авторській картині 

світу В. Блейка найбільш частотну групу складають займенники першої особи 

однини (52% уживань). Менш задіяні вербалізатори творчої діяльності – 27%, 
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серед яких дієслова з екзистенціональним та акціональним значеннями 

становлять 15%, іменники на позначення суб’єкта творчої діяльності –12%, 

іменники на позначення таланту творчої особистості (8%), дієслова, пов’язані з 

творчою діяльністю (7%), іменники на позначення інтуїції, пророцтва (6%). 

Аналіз вербалізацій дозволяє дійти висновку, що особистість та її творча 

активність є важливим сегментом моделі реальності у В. Блейка. Особистість 

митця концептуалізована за суб’єктною, об’єктною, екзистенційною, 

акціональною, й оцінною ознаками.   

Актуальність суб’єктної ознаки підтверджує висока частота вживання 

іменників першої особи однини та дієслів з екзистенційною й акціональною 

семантикою. В аналізованих контекстах розкривається не просто 

самореференція й усвідомлення поетом себе як невід’ємної частини світу, а 

відчуття безвихідної самотності (“the Sole author” [310]; “I with my gross tongue” 

[313], “And my sun it shin’d and shin’d / And my wind it never blew” [304, c. 4]).  

Особовий займенник І входить до складу синтаксичних конструкцій як 

аргумент одномісних дієслів (be, can, live) або як аргумент двомісних дієслів, де 

реалізує функцію агенса (feel, hear, see). Наприклад: “Can I see another’s woe / 

And not be in sorrow too?”, “Can I see a falling tear, / And not feel my sorrow’s 

share?” [318], “Am not I / A fly like thee? / Or art not thou / A man like me?” [318]. 

Такі синтаксичні конструкції – ефективний спосіб актуалізації концепту 

самотності. 

Наодинці поет спостерігає за світом навкруги. Люди й об’єкти 

виявляються віддаленими від нього у просторі й часі (“I found myself on a bank 

by moonlight hearing a harper” [321], “A Chapel was built in the midst, / Where I 

used to play on the green” [318]). Межі між реальним та уявним світом нечіткі, 

адже у свідомості В. Блейка видіння та дійсність взаємозамінні: “The mind-

forged manacles I hear” [318], “I saw a Chapel all of gold <…> I saw a Serpent 

rise between” [304, p. 2], “I heard an Angel singing / When the day was springing” 

[305, c. 10], “Once I saw a Devil in a flame of fire, who arose before an Angel that 

sat on a cloud” [321], “I saw a mighty Devil” [321], “I heard a Devil curse / Over 
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the heath and the furze” [304, c. 3]. Отже, виходить, що самотність виступає 

образно-символічним еквівалентом поета.  

Образ самотньої людини доповнюється виразним образом мандрівника, 

який долає величезні відстані в пошуках свого місця: “I wander through each 

chartered street ” [318], “Here I clothed myself in white <…> and passed all the 

planets” [321], “As I wander’d the forest <…>I heard a Wild Flower / Singing a 

song” [304, c. 7], “I was walking among the fires of Hell, delighted with the 

enjoyments of Genius” [321] “Right thro’ the Gates of Wrath / I urge my way” [305, 

c. 8]). Образ мандрівника вибудовується через алюзії до автобіографічних 

моментів, наприклад, трирічне перебування В. Блейка у Фелфамі: “Before 

London to Hampstead's breadths & Highgate's heights, To / Stratford & old Bow, & 

across to the Gardens of Kensington / On Tyburn's Brook : loud groans Thames 

beneath the iron Forge” [313]. 

Зазначимо, що алюзії на події власного життя – описи природи в тих 

місцях, які довелося відвідати поету (вищенаведений приклад), або спогади про 

дитинство (“A Chapel …/ Where I used to play on the green” [318]), особливо 

якщо вони виражені конструкцією used to do на позначення того, що вже 

неактуальне, змінилося, зникло – віддзеркалюють життєво-буттєвий аспект 

особистості автора. Оскільки ж такі алюзії мають автобіографічний характер, 

вони також є ефективним прийомом самореференції поета, своєрідною ревізією 

життєвого шляху, його реконструкцією й інтепретацією, адже ці спогади й 

сцени потрапляють в інший контекст, переносяться автором з дитинства в 

період зрілості. Можна сказати, що В. Блейк вибудовує своєрідну 

контитуальність свого життєвого досвіду за допомогою автобіографічних 

алюзій й концептуальної метафори шляху, подорожі. 

Очевидно, саме так поет розуміє свій творчий шлях, на якому йому 

відкривається те, що іншим не дано побачити чи почути: “And heard and saw 

such dreadful things / As cold earth-wanderers never knew” [306, c. 5]. З цих та 

інших контекстів зрозуміла причина самотності В. Блейка: він відчуває світ 

(“heard and saw”), на відміну від інших людей, які спираються на 
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раціональність, а не душевні почуття (“earth-wanderers never knew”): “I am 

perhaps the most sinful of men! / I pretend not to holiness” [317]) “Thou call’st me 

madman” [305], “All pictures that’s panted with sense and with thought / All panted 

by madmen, as sure as a groat” [304], “Flaxman and Stothard, smelling a sweet 

savour, / Cry ‘Blakified drawing spoils painter and engraver’ [305], “I also hope the 

Reader will be with me” [317], “Having given great offence by writing in prose” 

[305]. 

Саме через концепти душевних переживань образ самотнього мандрівника 

доповнюється образом пророка, актуалізованого через такі ознаки: 

 ‘відчуває всередині себе голос’ – “a flower was offered to me” [318], “An 

Angel came to me” [321],“When this Verse was first dictated to me” [317]; 

 ‘має видіння’ – “The Nature of my Work is Visionary or Imaginative” 

[332], які приходять через сновидіння (поезії “Сон”, “Колискова”) – “All that we 

See is Vision / from Generated Organs gone as soon as come / Permanent in The 

Imagination” [303], “Such visions have appeared to me / As I my orderd race have 

run” [317]; 

 ‘очима бачить минуле, теперішнє й  майбутнє’ – “I see the Past, Present 

and Future existing all at once / Before me” [317]; 

 ‘посередник між Богом і людьми’ – “I am in God’s presence night and 

day” [305, c. 11], “Be assur’d, Mr. Devil, I won’t pray to you” [305, c. 11], “The 

Prophets Isaiah and Ezekiel dined with me, and I asked them how they dared so 

roundly to assert that God spoke to them” [321]; 

 ‘відкриває людям Боже слово’ – “I will sing you a song of Los” [322], 

“And I wrote my happy songs / Every child may joy to hear” [p. 17], “So I piped with 

merry cheer” [318], “In futurity / I prophesy / That the earth from sleep <…> Shall 

arise” [318]. 

Відкриття Божого слова сповнює пророка, і ця ознака гармонує з ознакою 

красномовства, що підтверджують й ілюстрації. На початку циклу “Пісні 

невинності” В. Блейк зображує митця (і, вочевидь, себе самого) дударем, який 

створює й виконує пісні на прохання Бога, явленого в образі дитини на хмарині 
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(див. Додаток Б.1.2.2). У поемі “Мільтон” та у “Вступі” до циклу “Пісні 

досвіду” митець втілюється в образі барда (“Hear the voice of the Bard” [318]). 

Корелятом концепту пророка виступає концепт творця. Пор.: “with 

eloquence Divine” [317] та “The reason Milton wrote in fetters when he wrote of 

Angels and God <…> is because he was a true Poet” [321]. У картині світу 

В. Блейка митця наділено такими здібностями та властивостями: 

- ‘творець наділений талантом і особливою долею’ – “Reader <…> love me 

for this energetic exertion of my talent” [321];  

- ‘музи надихають митця’ – “Daughters of Beulah! Muses who inspire the 

Poet's Song, <…> Come into my hand / By your mild power; descending down the 

Nerves of my right arm / From out the Portals of my Brain” [313]; 

- ‘творець отримує творче натхнення від Бога’ – “And of that God from 

whom [all books are given] / Who <…> To Man the wond’rous art of writing gave” 

[321], “... then I see the Saviour over me / Spreading his beams of love, and dictating 

the words of this mild song” [321]; 

- ‘творець креативний і здатний відродити людство’ –“Now Art has lost its 

mental charms <…> So spoke an Angel at my birth; / Then said ‘Descend thou upon 

earth / Renew the Arts on Britain’s shore” [305, c. 10], “Therefore I print; nor vain 

my types shall be: / Heaven, Earth & Hell, henceforth shall live in harmony” [317]. 

В уявленні В. Блейка образ творця поєднує в собі звичайну людину та 

людину, наділену талантом від Бога. У цьому виявляються колективні уявлення 

В. Блейка, властиві представникам Озерної школи, які також зображували 

ситуації з повсякденного життя (“For I was reared / In the great city, pent 'mid 

cloisters dim, / And saw nought lovely but the sky and stars” [326], “Nor England! 

did I know till then / What love I bore to thee” [329], “Never did sun more beautifully 

steep / Ne’er saw I, never felt a calm so deep!” [328], “I love thee Winter!” [331]), 

але вважали, що призначення поета – зробити ці ситуації незвичними завдяки 

уяві. 

Призначення митця В. Блейк бачив у вдосконаленні світу, сповненні його 

позитивною енергією: “I rest not from my great task! / To open the Eternal Worlds, 
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to open the immortal Eyes / Of Man inwards into the Worlds of Thought: into 

Eternity / Ever expanding in the bosom of God” [317]. У розумінні В. Блейка 

митець є місією, адже він здатен наблизити людей до розуміння нескінченного: 

“O Divine Spirit sustain me on thy wings! / That I may awake Albion from his long 

and cold repose” [317]. 

Образи пророка й творця реалізують оцінну ознаку концептуалізації 

особистості митця. Талант у картині світу В. Блейка представлений як сильний 

позитивний стан, несхитна настанова на реалізацію високих завдань (“wondrous 

Art” [317], wondrous “extremely and surprisingly”). Хоча замість соціального 

визнання таланту поета-художника В. Блейк має лише власні сподівання на 

позитивну оцінку його творчості  суспільством: “Reader <…> love me for … my 

talent” [317], “I … hope the Reader will be with me” [317].  

За допомогою образу творця реалізовано суб’єктно-об’єктні ознаки 

концептуалізації поняття творчої особистості. З одного боку, митець виступає 

об’єктом Божого творіння, посланцем Бога, медіатором між вищою силою й 

людьми. З іншого боку, митець є суб’єктом пізнання світу й творчої діяльності.  

У концептуальній саморефлексії В. Блейка реалізовано суть творчого 

процесу як самостворення: “A Poet a Painter a Musician an Architect : the Man / 

Or Woman who is not one of these is not a Christian”, “The Eternal Body of Man is 

The IMAGINATION, that is God himself” [303].  

У такому контексті зв’язки між концептуальними корелятами набувають 

прозорості й амбівалентності: ‘Самотній (такий, що страждає й унікальний, 

особливий) – Мандрівник (безпритульний і такий, що рухається визначеним 

шляхом до свого призначення) – Пророк (сповнений слова й посланець Бога) – 

Творіння (Божий дар і творець)’. 

Автопортрет та окремі ілюстрації В. Блейка передають ідеалізовану 

схожість (див. Додаток В.1) і підкреслюють самотність та унікальність поета. 

Прямий, гіпнотичний погляд свідчить про зосередженість уваги лише на 

емоціях. Автопортрет, виконаний лише олівцем, чорною, білою й сірою 
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аквареллю, без жодних прикрас, без зображення зайвих предметів, візуалізує 

В. Блейка ізольованою людиною, яку не розуміють інші. 

У поемі “Мільтон” В. Блейк доповнює рядки “… so Milton’s shadow fell 

<…> Then first I saw him in the Zenith as a falling star” [313] мініатюрою, на якій 

бачимо зірку, яка впала з неба до ніг чоловіка (див. Додаток В.2). Таке ж 

зображення, але на весь аркуш, трапляється далі в книзі з підписом великими 

літерами WILLIAM (див. Додаток В.3). Мініатюра з цим же зображенням (див. 

Додаток В.4) доповнює рядки “what time I bound my sandals / On, to walk forward 

thro' Eternity, Los descended to me / And Los behind me stood” [313]. Оформлення 

тексту прозоро експлікує ідею самостворення, де зірка Мільтона символізує дар 

небесний, а автопортрет крупним планом відтворює зрілого й досвідченого 

майстра слова та пензля.  

Наведемо рядки з рукопису В. Блейка: “My title as an genius thus proved: / 

Not praised by Hayley, nor by Flaxman loved” [330]. Вони максимально 

переконливі в тому, що особистість митця в індивідуально-авторській картині 

світу В. Блейка слід тлумачити як стійкість віри, силу духу, непохитність 

переконань, усвідомлення власної правоти й геніальності. 

 

3.4 Пріоритетні художньо-мовні засоби й прийоми актуалізації 

індивідуально-авторської картини світу В. Блейка  

В актуалізації індивідуально-авторської картини світу В. Блейк 

використовує такі стилістичні засоби різних рівнів – фонетичного, лексичного 

й синтаксичного, які є ідентифікуальними для його ідіостилю. Застосування 

цих засобів свідчить про пізнавальну діяльність та емоційний досвід автора, 

дозволяє йому висловлювати думки та враження, що відрізняються від 

загальноприйнятих вербальних репрезентацій, і створити нові комплексні 

концепти з простих усталених ідей. 

Серед стилістичних засобів фонетичного рівня В. Блейк продуктивно 

використовує алітерацію та ономатопею. Алітерація застосовується автором 

для створення динамічності та емоційної напруги (“Tiger, Tiger, burning bright” 
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[318] – у цьому випадку повтор глухого /t/ та дзвінкого /b/ додає експресивності 

висловлюванню й підвищує реалізм описуваної небезпеки. 

Повтор шиплячих передає втому й страждання маленького хлопчика, який 

змушений працювати (“So your chimneys I sweep, and in soot I sleep” [318], а 

сонорні звуки /l/ та /m/ створюють ніжну атмосферу невинності, символом якої 

виступає ягня (“Little lamb I’ll tell thee” [318], “He is meek, and he is mild” [318]).  

Багаторазовим уживанням глухого вибухового /р/ В. Блейк досягає 

природності репрезентації пасторальних сцен (“And I made a rural pen” (букв. 

“сільський загін для худоби”), зокрема тих, де грає дудар. Алітераційний ефект 

підсилює акцентуацію В. Блейка на концепті “Природа”, актуалізованого в 

поезії “Вступ” за допомогою флористичного коду: “And I plucked a hollow reed” 

(тут – метонімічне позначення дудки, букв. “порожній осот”), а повторення /р/ 

відтворює струм повітря й музики дударя: “Piping down the valleys wild, / Piping 

songs of pleasant glee,/ … Piper, pipe that song again…” [318]. 

Ономатопея також виступає іконічним знаком-образом й дозволяє 

В. Блейку достовірно й більш виразно передати відчуття загрози з боку світу 

природи (“Nor fear the wolvish howl / Nor the lion’s growl” [318], “When wolves 

and tigers howl for prey” [318]), провести аналогію між світом природи та діями 

людини (“It is an easy thing to laugh at wrathful elements / To hear the dog howl at 

the wintry door” [310]), передати красу пташиного співу (“The Lark <…> leads 

the Choir of Day: trill, trill, trill, trill <…> Reechoing against the lovely blue and 

shining heavenly Shell” [313]).  

Часто вживаними лексичними стилістичними засобами, які спостерігаємо 

в творах В. Блейка, є епітети, порівняння, метафора, гіпербола, оксюморон, 

антитеза. 

В актуалізації індивідуально-авторської картини світу такий стилістичний 

засіб як порівняння уживається В. Блейком для виявлення спільних 

властивостей між світом природи та людиною й підкреслення в об’єкті 

порівняння нових, важливих для автора якостей. Поет використовує наступні 

моделі в порівнянні: ‘людина – тварина’ (“Their wives and children, weeping 
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loud, <…> Howling like ghosts, furious as wolves” [307, c. 11]), ‘людина –птах’ 

(“I wept for joy, like a dove I mourn” [306, c. 8]). 

У такий спосіб В. Блейк підкреслює особливо значимі для нього концепти 

сфери внутрішнього й зовнішнього світу. Автор порівнює певні явища природи 

з людиною й проєктує їх ознаки на суб’єкт порівняння. Наприклад, “… one Sun 

/ Each morning like a New born Man issues with songs” [310] – на основі 

циклічності часу схід сонця щодня сприймається автором як народження 

людини. Особливо вдалим вважаємо прийом проєктування В. Блейком з 

об’єкта порівняння на суб’єкт певних ситуацій чи подій, тобто саме так автор 

структурує ситуацію в контексті: “Beneath him sound like waves on a desert shore 

/ The voice of slaves beneath the sun” [324], “And now the raging armies rush’d / 

Like warring mighty seas” [307, c. 11]. За допомогою звуконаслідування 

відтворено силу й бурхливість хвиль.  

У метафоричних порівняннях експліковано спільні для суб’єкта й об’єкта 

порівняння ознаки. У поезіях В. Блейка такими найчастіше виступають природа 

й людина, які асоціюються поетом за такими параметрами: ‘вигляд’ (сніг на 

верхівках гір наче сиве волосся літньої людини – “From my window I see the old 

mountains of France, like aged men, fading away” [311]); ‘поведінка’ (діти 

бігають та співають, наче вітер – “Now like a mighty wind they raise to Heaven the 

voice of song” [318]), ‘стан’ (бурею та хмарами – підкреслює загрозу (“I am faint 

with travel, / Like the dark cloud disburden’d in the day of dismal thunder” [316], 

“The Nobles sat round like clouds on the mountains, when the storm is passing 

away” [311]).  

В образах природи втілено й результати людської діяльності, а до 

когнітивної структури порівнянь залучаються артефакти та природні реалії: 

зірки сяють мов золото (“Thus were the stars of heaven created like a golden 

chain” [310]). В індивідуально-авторській картині світу В. Блейка таке 

порівняння слугує унікальним прийомом поєднання макро- й мікрокосму, 

цілого й частини: “These were the churches, Hospitals, Castles, Palace / Like nets 

& gins & traps to catch the joys of Eternity” [322]. 
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Виразність порівнянь посилюється іншими стилістичними засобами: 

інверсією (“And these black bodies and the sunburnt face / Is but a cloud, and like a 

shady grove” [318], “Alas am I but as a flower then will I sit me down / Then will I 

weep” [310]), перифразами (“The armies stand, like balances / Held in th’ 

Almighty’s [God’s] hand” [307, c. 12]).  

Частотним стилістичним засобом у творах В. Блейка є гіпербола, роль якої 

полягає в інтенсифікації міри вияву ознаки й розкритті емоційного сприйняття 

цієї ознаки. Цей засіб дозволяє автору змоделювати хронотоп свого світу, 

встановити закономірні й суттєві темпорально-просторові зв’язки: пор. ознаки 

‘необмеженість’ та ‘всеосяжність’ – “And throughout all Eternity / I forgive you, 

you forgive me” [305, c. 4], “For not one sparrow can suffer, & the whole Universe 

not suffer also” [317]). В. Блейк уживає іменники, що містять семи цих ознак 

разом із прикметниками-інтенсифікаторами (all+ N ‘NO LIMITS’, whole + 

N ‘COMPLETE’). В уявленнях поета простір і час амбівалентні, а отже зв’язки між 

ними відтворюються поєднанням гіперболи з оксюмороном: “Hold Infinity in 

the palm of your hand” [306, c. 13]. 

У творах В. Блейка гіперболізації зазнають також ознаки квантитативності 

й інтенсивності, за допомогою яких концептуалізовано просторову, 

темпоральну й емоційну сфери (“all the thousand thousand spirits” [310], “his 

voice / Is heard throughout the Universe” [310], “the Enormous Spirit” [310], 

“Where the impressions of Despair & Hope enroot forever / A world of Darkness” 

[310]. Значимим для поета є саме внутрішній світ людини, його емоційна й 

духовна складові. Уживанням гіперболи досягається акцентуація цих 

концептосфер, могутності й глибини душі людини. Отже, у гіперболізації 

емоційних і духовних концептів В. Блейк застосовує механізм адитивності – 

поєднання емоційної й інтенсивної ознак, просторової чи темпоральної з 

квантитативною ознакою. 

Важливою світоглядною настановою поета, основним композиційним 

принципом його творчості є ідея боротьби протилежностей, що пояснює 

активне застосування автором оксюморону – лексичного стилістичного засобу, 
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що полягає у протиставленні логічного й емотивного значень. Завдяки цьому 

засобу В. Блейк сполучує несполучуване й відкриває принципово новий та 

неочікуваний, а не прогнозований смисл. Такі ознаки часу як спрямованість і 

незворотність автор передає за допомогою оксюморона: “Whate'er is born of 

mortal birth” [318]. Завдяки ненормативності, аномальності сполук, оксюморон 

забезпечує відчуття напруженості (“And blights with plagues the marriage 

hearse” [318]) і слугує ефективним прийомом відтворення незвичних почуттів 

та вражень від суміщення несумісного (“In cruel delight they trap the listeners, 

and in cruel delight / Bind them” [310]). 

Яскравою ознакою ідіостилю В. Блейка є антитеза, яка увиразнює 

протиставлення антонімічних понять. Цей стилістичний засіб поет 

використовує у назвах творів: цикл віршів “Songs of Innocence and Experience” 

та поема “Marriage of Heaven and Hell”. За принципом антитези побудована 

також структура “Пісень…”: у них є полярні за назвами вірші (“Infant Joy” - 

“Infant Sorrow”), а також “Blossom” і “Sick Rose”. Обидва цикли містять вірші 

“Nurse’s Song”, які так само контрастують: у циклі “Пісні невинності” панує 

атмосфера радості й спокою (“The little ones leaped, and shouted, and laughed”, 

“My heart is at rest within my breast” [318]), а в циклі “Пісні досвіду” радощі 

сприймаються як марна трата часу (“wasted in play” [318]). Антитеза розкриває 

діалектичну єдність протилежностей і дозволяє осягнути природу того чи того 

об’єкта або явища. В. Блейк бачить суттєві протиріччя в емоційній сфері 

(“rewarding with hate the loving soul” [310]), у релігійних уявленнях (“His 

blessing was a cruel curse, his curse may be a blessing” [312, c. 3], “And God <…> 

Would have no more quarrel with the Devil” [318]). У концептуалізації часу поет 

протиставляє життя й смерть: “Jerusalem pitying them wove them mantles of life & 

death” [310]. Авторське моделювання простору також антитетичне: верх і низ, 

світло й темрява (“And builds a heaven in hell’s despair <…> And builds a hell in 

heaven’s despite” [318], “Earth raised up her head / From darkness dread and drear 

/ Her light fled” [318]). Цей стилістичний засіб В. Блейк залучає до репрезентації 

важливих у житті людини категорій добра й зла: “While yet those beings were not 
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born nor knew of good or evil” [318]. Для підкреслення суперечливої сутності 

явищ та діалектики самого життя автор поєднує одразу декілька протиставлень: 

“Good is the passive that obeys Reason. Evil is the active springing from Energy. 

Good is Heaven. Evil is Hell” [321]. 

Ще одним поширеним лексичним стилістичним засобом у творах 

В. Блейка є персоніфікація. У картині світу поета персоніфіковані явища 

природи (“the bosom of the ground”, “beneath the bosom of the sea”), тварини 

(“the grasshopper laughs”), рослини (“Where my Sunflower wishes to go!” [318]), 

пори року (“turn / Thine angel eyes upon our western isle <…> O Spring” [307, c. 

1], “thou, O Summer / Oft pitched’st here thy golden tent” [307, c.2], “Thus sang the 

jolly Autumn as he sat” [307, c. 2], “O Winter! bar thine adamantine doors” [307, c. 

3]), почуття людини (“For Mercy has a human heart; / Pity, a human face; / And 

Love, the human form divine” [318]). В. Блейк не лише надає цим феноменам 

ознак людини за допомогою метафори, а й перетворює загальні назви у власні. 

Поет прагне зблизити світ людини й природи, а тому максимально спирається 

на пізнання себе й інших людей для того, щоб пізнати сили природи, абстрактні 

поняття та неживі об’єкти. Отже, виявляється, що індивідуально-авторська 

картина В. Блейка вибудовується як ціле, у якому дискретне існує у такий 

спосіб, що може бути окресленим, явним, але не відокремленим від цілого: “To 

see a World in a Grain of Sand / And a Heaven in a Wild Flower / Hold Infinity in 

the palm of your hand / And Eternity in an hour” [306, c. 11]. 

Для вираження емоційного ставлення до об’єктів В. Блейк застосовує 

епітети. Оскільки цей засіб спирається на взаємодію логічного й емотивного 

значень при переважанні емотивного значення, завдяки використанню епітетів 

поет розкриває індивідуальне сприйняття значимих для нього об’єктів та явищ. 

Для В. Блейка дитина – символ невинності, і все, що її оточує, пов’язане з 

ніжністю й добротою: “dovelike sighs”, “sweet moans”, “sweet sleep” [318]. Ніч, 

як один із вербалізаторів концепту “Час”, сприймається як така, що пов’язана з 

невідомістю та похмурістю, як у персоніфікації “frowning night” [318]. Світ 

природи у В. Блейка виявляється одночасно плідним, корисним (“fruitful land” 
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[318]) і загрозливим, деструктивним (“fearful symmetry” [318]). У зображенні 

духовного світу переважає світлий бік (“the soft soul”, “friendly spirit”, “fragrant 

soul”), а почуття, оскільки вони властиві в уявленнях поета не лише людині, а й 

природному світу, можуть мати колір квітки (“crimson joy” [318]). 

Одним зі способів пізнання й концептуалізації довкілля, який майстерно 

використовує В. Блейк, є метафора. Завдяки цьому стилістичному засобу поет 

намагається встановити зв’язки між явищами природи та внутрішнім світом 

людини через виявлення їх взаємодії й подібності. Наприклад, позитивні 

почуття приносять тепло (“the beams of love” [318]), а негативні можуть бути 

швидкоплинними (“Our grief is fled” [318]). В уявленнях В. Блейка людській 

душі властиві ті ж дії, що й самій людині: “to grate the soul into destruction” 

[310], “A spirit armed in gold” [318], “the weeping souls” [310]. Тобто на основі 

виявлення суміжних систем відносин (внутрішніх відношень властивостей 

самого об’єкта та його відношень до всіх зовнішніх), поет акцентує на 

різноманітності проявів ознак душі людини та зв’язку душі з зовнішнім світом, 

як одного з основних елементів внутрішнього світу людини. 

Релігійність В. Блейка стимулює продуктивність перифраз, пов’язаних із 

Богом: “To lean in joy upon our Father’s [God’s] knee” [318], “once like thee / Thy 

Maker [God] lay, and wept for me” [318]. “The Lamb of God [Jesus] receiv’d me in 

his arms, he smiled upon us” [317], “The footsteps of the Lamb of God [Jesus] were 

there” [317]). У такий спосіб автор виражає свою побожність, особливо 

шанобливе ставлення до Бога. 

До синтаксичних стилістичних засобів, які використовує В. Блейк, 

належать анафора, паралельні конструкції, полісиндетон.  

Анафори й синтаксичний паралелізм поет часто застосовує одночасно, 

наприклад, у концептуалізації простору, і в такий спосіб створюється ідилічна 

тональність в описі рідного краю: “Piping down the valleys wild / Piping songs of 

pleasant glee” [318], “Sweet dreams, form a shade / O’er my lovely infant’s head / 

Sweet dreams of pleasant streams” [318]. Анафористичні повтори надають поезії 

ритмічності, підсилюють емоційний ефект спокою та конденсують думку 
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автора про безтурботність та невинність дитинства. Разом із тим анафора 

створює моторошне враження від звуків закритого простору міста: “In every cry 

of every man, / In every infant’s cry of fear / In every voice, in every ban, / The mind-

forged manacles I hear” [318].  

Анафора підкреслює релігійність поета, його віру в благословення й захист 

Бога (“God bless thy poor bald pate! God bless thy hollow winking eyes! / God bless 

thy shrivell’d beard! God bless thy many-wrinkled forehead!” [312, c. 5]), 

наголошує на необхідності замислитися про важливе в житті людини (“O what 

is Life and what is Man. O what is Death?” [317]). 

Синтаксичний паралелізм та повтори, які використовує В. Блейк в 

зображенні природи, властиві  пісенній фольклорній традиції: “The sun does 

arise, / And make happy the skies <…> The skylark and thrush, / The birds of the 

bush, / Sing louder around” [318], “Merry, merry sparrow! <…> Pretty, pretty 

robin! [318], “But I feed not the little flowers; I hear the warbling birds, / But I feed 

not the warbling birds; the fly and seek their food” [320], “Whether in Heaven ye 

wander fair <…> Whether on crystal rocks ye rove” [307, c. 10]. 

В описі духовної та емоційної сфер людини в авторській картині світу, 

В. Блейк також вдається до паралельних конструкцій і повторів (“Shew thy soul 

Vala shew thy bow and quiver of secret fires” [310], “To Mercy, Pity, Peace, and 

Love, All prey in their distress <   > For Mercy, Pity, Peace, and Love, / Is God our 

Father dear; And Mercy, Pity, Peace, and Love, / Is man, His child and care” 

[318]). Поет наголошує на важливих для нього почуттях і відкритості душі. 

Синтаксичний паралелізм має особливий ефект завдяки сполученню 

когнітивного й комунікативного мислення. 

За допомогою полісиндетона В. Блейк поєднує різні фрагменти світу й 

формує чіткий образ, створює емоційний ефект нескінченності (“And their sun 

does never shine, / And their fields are bleak and bare, / And their ways are filled 

with thorns” [318]). Цей стилістичний засіб також створює посилення напруги 

(“And I wept both night and day / And he wiped my tears away; / And I wept both 

day and night / And hid from him my heart’s delight” [318], “And are there other 
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sorrows beside the sorrows of poverty? / And are there other joys beside the joys of 

reaches and ease? / And is there not one law for both the lion and the ox?” [324]) та 

розвиває динамізм сюжету (“And I made a rural pen, / And I stained the water 

clear, / And I wrote my happy songs” [324]). 

До менш продуктивних синтаксичних стилістичних засобів у творах 

В. Блейка належить анадиплосис (“trees, beasts, and birds unknown; / unknown, 

not unperceiv’d” [324], “I told my wrath, my wrath did end” [318]), що посилює 

ритмічний ефект, підкреслює емоційність, створює образ безперервності. 

Крім мовних стилістичних засобів, В. Блейк застосовує й художні 

прийоми, що взаємодіють між собою й доповнюють один одного. Автор 

використовує такі декоративні елементи як візерунки зі стебла рослин, зокрема 

винограду, що обіймають текстовий простір та ілюстрацію і подібно епітетам 

реалізують орнаментальну функцію. Цю ж функцію виконує кольорове 

рішення: теплий жовтий колір створює фон ілюстрації та передає почуття 

любові й оточує фігури жінки й маленької дівчинки, які цілуються (ілюстрація 

до поеми “Видіння дочок Альбіону”, Додаток Б.1.2.4). 

Те, що вербально виражено імпліцитно, наприклад, за допомогою 

метафори ‘rose – a living being’ (“But my rose turned away with jealousy” [318]) 

втілюється візуальними засобами: на гравюрі замість рослини зображена фігура 

жінки. 

Гіперболізація розміру й метафоричність демонструється у вигляді 

величезних “воріт Стоунхенджа”, об’ємність яких збільшена вдалим вибором 

перспективи їх зображення. Порівняно з ними три постаті людей в довгому 

одягу здаються дуже маленькими на ілюстрації до поеми “Єрусалим” (Додаток 

А.1.1.27). На гравюрі до поеми “Шлюб Раю і Пекла” зображена оголена фігура 

жінки як уособлення перемоги енергії та звільнення людства (Додаток Б.1.2.5).  

На картині “Великий архітектор” (“The Ancient of Days”), фронтисписа до 

поеми “Європа. Пророцтво” (див. Додаток Б.1.1.1), В. Блейк демонструє 

антитезу: вітер часу розвиває волосся й бороду Творця, несе небом темні 

хмари, що закривають сонце, але сама фігура творця є нерухомою й одночасно 
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сповненою внутрішньої енергії – усі м’язи дуже напружені. У такий спосіб 

автор демонструє, що справжня гармонія народжується в боротьбі. Антитеза 

виявляється у застосуванні контрасту білого й темно-синього, майже чорного 

кольорів й виділення у такий спосіб композиційного центру великої квітки, на 

пелюстках якої зображені люди (див. Додаток А.1.2.10). Подібний контраст 

спостерігаємо у чергуванні похмурих картин, де зображені демони, полум’я, 

черепи з ідилічно ясними заставками з зображеннями берізки, яка плавними 

гілками створює арку над дитиною, що спить біля вівці (див. Додаток А.1.2.11). 

Отже, в актуалізації індивідуально-авторської картини світу В. Блейк 

використовує художньо-мовні засоби й прийоми для того, щоб чітко розставити 

важливі для нього акценти на конкретних поняттях й ознаках. Вибір та 

застосування цих засобів зумовлені особливостями досвіду митця, його 

пізнанням  світу й реакцією на зовнішній вплив у процесі вибору необхідних 

характеристик актуальної ментальної репрезентації.  

В. Блейк тлумачить основоположне поняття своєї філософії й творчості – 

“bounding line” (“обмежувальна лінія / криволінійний контур”). Художник 

вважає, що золоте правило художньої творчості, так само як і життя, полягає у 

встановленні чіткої обмежувальної лінії. Чим чіткіше лінія, тим краще витвір 

мистецтва. Розмита, нечітка лінія свідчить про імітацію. Заберіть цю лінію, і Ви 

знищите саме життя, перетворите знову все та хаос [“Outline in art and life”, 

332]. 

В. Блейк порівнював й протиставляв, уподібнював й розрізняв реалії 

макро- й мікрокосму, світу природи й цивілізації, світу уявного, фантазійного й 

реального, ідеального й матеріального. Поет намагався у вербальних і художніх 

зображеннях відтворити порядок Всесвіту в такому вигляді, яким він собі його 

уявляв, вважав правильним і справедливим. Проте, здається, йому так і не 

вдається відокремити протилежності, роз’єднати подібності, встановити чітку 

межу між хаосом і порядком саме через усвідомлення їх необхідного 

співіснування задля гармонії Цілого Всесвіту. 
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Висновки до розділу 3 

1. Ключові концепти індивідуально-авторської картині світу В. Блейка –

“Простір”, “Час”, “Природа”, “Душа”, “Емоція”, “Митець” – актуалізують 

результати пізнання поетом зовнішнього та внутрішнього світу людини й 

самого себе. Експонентами концептуалізацій виступають як вербальні, так і 

невербальні засоби, між якими встановлюються відношення 

взаємодоповнюваності.  

2.  Регулярними вербалізаторами простору в картині світу В. Блейка 

виступають одиниці, що позначають верх та повітряний простір, низ та водний 

простір, назви географічних координат світу, позначення реалій населеного 

простору. За допомогою цих назв актуалізовано ознаки: ‘мірність’ (поділ на 

‘вертикаль / горизонталь’), ‘закритість / відкритість’, ‘статичність / 

динамічність’, поділ на ‘свій / чужий’. Концепт “Простір” у картині світу 

В. Блейка співвідноситься з низкою образів: ‘верх / небо = захисний купол’, 

‘низ / земля = в’язниця; клітка з дикими тваринами’. 

3. Найбільш частотними репрезентантами концепту “Природа” виступають 

позначення небесних світил, птахів, окремих тварин і рослин, топографічних 

об’єктів. Зазначені одиниці актуалізують концептуальні антиномії ‘природний / 

цивілізаційний’, ‘сповнений / спустошений’, ‘радісний / сумний’, ‘безпечний / 

ворожий’, ‘небесний / земний’. У концептуалізації природи переважають такі 

образи: ‘природа = істота; храм; могутня сила’.  

4. Головними вербалізаторами концепту “Час” в індивідуально-авторській 

картині світу В. Блейка є позначення частини доби, вічності, пори року, життя й 

смерті. За допомогою цих засобів актуалізовано ‘лінійність / циклічність’, 

‘нескінченність / минущість’, що тісно пов’язані зі сферами оцінки, руху й 

простору. Концепт “Час” корелює з такими образами: ‘час = істота; щось нове; 

втрачена цінність; природа; предмет’. 

5. Уживаними репрезентантами концепту “Душа” у картині світу В. Блейка 

виступають ключові імена концепту та їх деривати, а також окремі 

концептуальні кореляти, поняття, які автор тісно пов’язує з ним. За допомогою 
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цих одиниць актуалізовано вітальні, антропоморфні, зооморфні (орнітологічні), 

діменсіональні, темпоральні ознаки. Концепт “Душа” співвідноситься з низкою 

образів: ‘душа = контейнер; істота; джерело світла й тепла; творчість, творіння; 

радість, любов і страждання; Бог’. 

6. Вербалізаторами емоційних концептів в індивідуально-авторській 

картині світу В. Блейка є одиниці, що позначають інтенсивні негативні й 

позитивні почуття й емоції. Менш актуальні апеляції до паравербального 

супроводу емоційних станів. Емоційна сфера концептуалізується за ознаками 

‘інтенсивність’, ‘антропоморфність’, ‘зооморфність’, ‘субстанціональність’, 

‘цінність’ і корелює з такими образами: ‘сильна емоції = вогонь; таємниця’, 

‘позитивна емоція = вільний вітер’, ‘негативна емоція = хмара; рідина’. 

7. Частими репрезентантами митця в картині світу В. Блейка виступають 

займенники першої особи однини; позначення творчої діяльності, таланту, 

інтуїції та пророцтва; окремі дієслова з екзистенціональним та акціональним 

значеннями. Особистість митця концептуалізована за суб’єктною, об’єктною 

екзистенційною, акціональною й оцінною ознаками. Концепт “Митець” 

корелює з образами самотньої людини, мандрівника, пророка, творця. 

7. В актуалізації індивідуально-авторської картини світу В. Блейк 

застосовує стилістичні засоби різних рівнів – фонетичного, лексичного й 

синтаксичного: алітерацію, ономатопею, епітети, порівняння, метафори, 

гіперболи, оксюморон, антитези, анафори, паралельні конструкції, 

полісиндетон. 

8. Вербальні засоби доповнюються візуальними, зокрема композиційними 

прийомами й контрастами, порушенням принципу розмірності й перспективи, 

контрастом кольорів і величин, використанням різних ліній. 

Результати та положення розділу висвітлено в таких публікаціях автора 

[231]; [233]; [234]; [237]; [238]; [239]; [240]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У сучасних гуманітарних студіях проблеми формування теорії картин світу 

набувають особливої актуальності. Попри поліаспектність підходів та 

концепцій, зокрема у філології, уже усталено єдність думок щодо важливості 

акумулятивної функції мови й культури у становленні картин світу, 

диференціації мовної та концептуальної картин світу, родо-видового 

співвідношення загальнонаціональної, художньої та індивідуально-авторської 

картин світу.  

Картина світу являє собою глобальний образ світу, який утворено й 

уточнено в результаті накопичення людиною знань та уявлень про світ, його 

будову, взаємодію об’єктів довкілля та феноменів внутрішнього світу мовців. 

Отже, картина світу віддзеркалює колективний та особистий досвід взаємодії 

мовців зі світом на рівні ментальних (концептуальна картина світу) і мовних 

(мовна картина світу) структур. 

Індивідуально-авторська картина світу створюється концептами з 

універсальними, національно-культурними та специфічними ознаками. 

Переважання тих чи тих властивостей визначено комплексом об’єктивних і 

суб’єктивних чинників, що впливають на відчуття індивіда, зокрема такими 

ключовими концептами як простір, час, зовнішній світ, внутрішній світ, 

людина. Адже ці концепти, з одного боку, віддзеркалюють універсальний 

когнітивний процес, а з іншого боку – виразно втілюють унікальність 

авторського світовідчуття.  

Становлення світогляду В. Блейка, самобутнього поета, художника й 

гравера к. XVIII – поч. ХІХ ст., відбувалося в умовах соціально-індустріальної 

революції, урбанізації та трансформації системи суспільних цінностей. Це й 

зумовило авторську ідеалізацію природи, протиставлення природного й 

опанованого людиною світів, неприйняття суворого ставлення до дітей, 

сподівання автора на прийдешні зміни. Прищеплена в дитинстві релігійність 

визначила особливості бачення поетом системи моральних суспільних 
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принципів та візіонерство. У системі цінностей поета головне місце посідали 

природність, рівність, віра в божественний захист, емоційно-духовний світ 

людини, що втілено в унікальних образах та поєднанні реального й містичного 

у творах поета-художника. 

У концептуалізації простору важливим для поета є вертикальний напрям, 

що корелює з духовним і творчим початком, та наближує В. Блейка до 

сприйняття простору художниками-романтиками, яким було властиво 

відтворювати атмосферний простір, його динаміку.  

В уявленнях В. Блейка природа невіддільна від людини й віддзеркалює все 

те, що відбувається в соціальній чи емоційній площині. Через порівняння поет 

ототожнює людину з природою, тому головним образом у концептуалізації 

природи є ‘природа = істота’. Усвідомлення природи як привітного для людини 

світу, захоплення її могутністю об’єднує концепцію світу В. Блейка з 

поглядами поетів-лейкістів та художників доби раннього романтизму. В 

індивідуально-авторській картині світу В. Блейка спостерігаємо чіткий поділ 

світу на природний та цивілізаційний простір. 

У репрезентації часу поетом важливою є концептуальна опозиція 

‘нескінченність / минущість’. Автор усвідомлює вічність як вищу реальність, 

для нього нескінченність є важливою, як і для поетів Озерної школи, проте у 

В. Блейка ‘вічність’ виступає мірилом тривалості подій й невіддільно пов’язана 

з безсмертям. Автор поділяє уявлення поетів-романтиків, яким також властиві 

елегійні настрої, викликані образами незворотнього минулого. 

Важливу роль в індивідуально-авторській картині світу В. Блейка посідає 

внутрішній світ людини, представлений концептами ментальної, емоційної та 

духовної сфер. Проте духовна та емоційні сфери виявляються більш значимими 

для поета. В. Блейк тяжіє до відокремлення розуму й душі, тим часом для 

поетів-романтиків внутрішній світ людини виступає менш дискретним. 

Унікальність бачення В. Блейка полягає в тому, що в його індивідуально-

авторській картині світу душа має дві протилежні втілення – innocence 
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(невинність) та experience (досвід). В ідеї тісної співвіднесеності невинності й 

досвіду відтворено діалектичний погляд поета на реальність. 

Концептуалізація емоційної сфери поєднує В. Блейка й представників 

англійського романтизму, для яких важливим було оспівування простих, 

природніх почуттів. Увага В. Блейка сфокусована на пізнанні людини та всього 

різноманіття її емоцій і почуттів. У зображенні емоційної сфери поет 

дотримується свого визначального принципу побудови світу – поєднання 

крайнощів. Співіснування протилежних почуттів є для нього необхідною 

умовою існування людини. У концептуалізації емоційної сфери автор апелює 

до антропоморфних і неантропоморфних ознак та образів, завдяки чому і 

вдається передати зв'язок зовнішнього та внутрішнього світів. 

Концепт “Митець” в уявленнях В. Блейка корелює з образами самотньої 

людини, мандрівника, пророка, творця. Призначення митця автор бачив у 

покращенні світу, сповненням його позитивною енергією. Англійські ж 

романтики вважали автора джерелом оригінальних ідей, який змінює світ 

довкола себе власним талантом. 

Маніфестація ключових концептів індивідуально-авторської картини світу 

В. Блейка здійснюється шляхом мультимодальної репрезентації. 

Комбінуванням вербальних та візуальних художніх засобів поет втілює складну 

систему асоціацій, образів і символів, яка віддзеркалює його світогляд, цінності 

й емоції.  

Поєднання вербального й невербального простору в художньому тексті 

пояснюється не лише творчим завзяттям і креативністю поета-художника, але 

також його намаганням створити голографічну, багатомірну версію Всесвіту. 

Унікальність мальовничої поезії В. Блейка насамперед полягає в об’ємності 

зображеного в ній авторського бачення й розуміння довкілля.  

Вербальні засоби маніфестації авторської картини світу В. Блейка 

охоплюють ключові позначення (імена) концептів та їх похідні, зокрема у сфері 

внутрішнього світу людини. Сфери простору й часу представлені здебільшого 

периферійною лексикою, що засвідчує тяжіння поета до непрямих номінацій, 
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опосередкованих апеляцій до цих концептуальних сфер. Вербалізацію 

авторської картини світу В. Блейка ідентифікує багатство різнорівневих засобів 

та прийомів – алітерацій, метафор, епітетів, порівнянь, антитез, повторів, 

паралелізму. 

Невербальні засоби реалізують низку важливих функцій: естетичну, 

пояснювальну, світоглядну й систематизувальну, емоційну й когнітивну 

функції. 

Ілюстрації ж передусім виконують естетичну роль, відкривають 

унікальний спосіб художнього опанування світу за правилами краси. Кольорові 

контрасти, плавні лінії, фантазійні образи, чарівні рослини оздоблюють 

одухотворені рядки поезій.  

Окрім декоративної функції, візуалізації тексту набувають важливої 

пояснювальної функції. Помітно, що вони по-різному співвідносяться з 

вербальною частиною творів. За своїм масштабом зображення не завжди 

рівноцінні текстам поезій. В одних випадках вони займають цілий аркуш, 

домінують над текстом, візуалізують цілий твір чи його основоположну ідею 

(дерево, дудар, дитина – природність, життя, радість і невинність; тіло 

померлого, жінки у скорботі та янголи – смерть, сум, досвід). В інших випадках 

– ілюстрація приблизно дорівнює обсягу віршованого тексту. При цьому 

зображення є інформаційно рівноцінним щодо вербалізованої частини. Окремі 

ілюстрації представлені мініатюрами, і хоча такі елементи значно поступаються 

за обсягом текстовій частині, вони суттєво її доповнюють, акцентують на 

важливих нюансах.  

Світоглядна й систематизувальна функції малюнків полягають у їх 

здатності відтворювати знання та уявлення про світ не як хаотичний набір 

незалежних епізодів, а як мережу тісно переплетених тем, мотивів, 

протиставлень, асоціацій.   

Емоційна функція ілюстрацій реалізується в їх експресивній насиченості, 

здатності відображати почуття й настрої автора. Пасторальна ідилія, 
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заповнений яскравим сонячним світлом луг, прозоре повітря  створюють 

атмосферу спокою, приємності й утіхи.  

Реалізацію когнітивної функції мультимодальної репрезентації 

індивідуально-авторської картини світу В. Блейка вбачаємо в тому, що 

поєднанням і взаємодоповненням вербальної й візуальної маніфестацій 

авторського художнього простору досягається єдність об’єкта й суб’єкта 

пізнання – світу й творчої особистості. 

У відтворенні індивідуально-авторської картини світу В. Блейк застосовує 

оригінальні художні засоби й прийоми.  

Художник майстерно вибудовує композицію малюнків і гравюр. 

Фокусування на окремих сегментах картини світу експліковано за допомогою 

розташування зображуваних предметів і явищ, предметів; контрастів 

розмірності та кольорів.  

На малюнках переважають вертикальні зображення (дерева, вертикальні 

положення тіла людини, міфічного героя чи тварини), що пов’язуємо з 

домінантністю вертикального виміру в картині світу В. Блейка. Художнє 

протиставлення вертикалі й горизонталі (стояння, сидіння / лежання) втілює 

концептуальні опозиції небо / земля, сакральне / профанне, невинність / досвід, 

життя / смерть. Члени просторової опозиції ‘правий – лівий’ також мають у 

В. Блейка смислові кореляти: люди, намальовані обличчям у правий бік, до 

сонця, втілюють ознаки ‘правий, сповнений чистоти’, а фігури людей, 

повернутих у протилежний від сонця бік, – ‘лівий, сповнений досвіду’. 

Розміщення зображуваних об’єктів у певних ділянках простору серед 

іншого відтворює авторське розуміння порядку речей у світі. Хмари, сонце й 

птахи природно займають верх; квіти, тварини – низ; а сонячне проміння, 

стовбури дерев і люди розташовані, здебільшого, у центральній частині гравюр, 

тобто поєднують небо й землю. Проте часто В. Блейк порушує стандартні 

уявлення й переміщує об’єкти у незвичні для них ділянки простору. Квіти, 

гілля й стебла рослин, жінки й діти, зображені на небі, символізують спокій та 

чистоту.  
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Фокусування на окремих складових художньої картини світу В. Блейка 

реалізовано порушенням перспективи й розмірності. На окремих гравюрах 

віддалені у просторі реалії довкілля (хмари, світила) за розмірами перевищують 

те, що знаходиться внизу й на передньому плані. Зниженням горизонту та 

розширенням небесного простору, зображенням сонця й фігур людей крупним 

планом акцентовано на релігійних сенсах, унаочнено важливе місце людини в 

картині світу автора.  

Принагідно зазначимо ізоморфізм вербальних і невербальних засобів, який 

чітко простежується в інтенсифікаціях окремих концептуальних ознак. Окрім 

частотного уживання назв інтенсивних емоцій і настроїв у віршах, В. Блейк 

оперує фігурами кількості (анафора, синтаксичний паралелізм, інші види 

повторів). Збільшенням форми іконічно відповідає ‘збільшення змісту’. Ефекти 

реалізації квантитативного принципу іконічності підсилюються художною 

гіперболізацією задля акцентів на величності, інтенсивності. Отже, словесні та 

художні засоби підсилюють одне одного. 

В інших випадках малюнки виконують компенсаторну роль, зокрема при 

відтворенні емоційного досвіду людей, стану душі. Як відомо, внутрішні 

психічні стани мають зовнішнє вираження через міміку й пантоміміку. Проте в 

текстовому просторі їх позначення нечастотні, що компенсується 

візуалізаціями – не/задоволений вираз обличчя, обійми, поцілунок тощо. Саме 

так імпліковані оцінки й відчуття набувають експлікації.  

Зображення людей, особливо дітей, в обрамленні виноградної лози чи 

квітки, а також малюнок свіжого зеленого стебла, що пронизує й оплітає рядки 

поезій, розкриває символізм захисної магії природи в картині світу В. Блейка.  

Контраст кольорів набуває символізму у відтворенні зовнішнього та 

внутрішнього світу В. Блейка. Темні кольори символізують біль, страждання, 

відчай (чорне небо й земля, темно-жовте чи темно-синє небо, темно-сірі хмари), 

світлі кольори – символи радості й щастя, природного стану (яскраво-зелений 

колір трави, рожеві хмари, яскраве сонце, різнокольорові квіти). Апеляція до 

світлої й темної палітри відтворює співіснування протилежностей. Подібно до 
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риторичного протиставлення й оксюморону, частотних в аналізованих поезіях, 

кольорова антитеза реалізує основоположний для індивідуально-авторської 

картини світу В. Блейка принцип протилежностей хронотопа й духовно-

емоційної сфер, відображає парадоксальність світовідчуття художника-поета.  

Отже, взаємодоповнюваність та взаємозамінність вербальних й візуальних 

засобів забезпечує інформаційно-емоційну насиченість та багатоаспектну 

маніфестацію ключових концептів індивідуально-авторської картини світу в 

єдиному художньому просторі.  

Подальші дослідження доцільно спрямувати на вивчення потенціалу 

комбінування вербальних і невербальних засобів для унікальної актуалізації 

інших концептів індивідуально-авторської картини світу В. Блейка, пов’язаних 

із міфологійними та релігійними мотивами. Результативним буде аналіз 

історичної динаміки й когнітивних чинників варіативності експонентів мовних 

і художніх знаків залежно від їх змістового наповнення впродовж раннього, 

зрілого й пізнього романтизму. Перспективним також вважаємо дослідження 

закономірностей організації художнього простору поетів-художників в інших, 

ніж романтизм напрямах.  
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219 
ДОДАТКИ 

Додаток А 
Репрезентація зовнішнього світу в індивідуально-авторській картині світу 

В. Блейка 
А.1.1 Репрезентація простору в авторських ілюстраціях В. Блейка 

А.1.1.1 
“Songs of Innocence”. “The Echoing Green” 

(ілюстрація до вірша) 

[318] 

 



220 
A.1.1.2 

“Songs of Innocence”. “The Lamb”  

(ілюстрація до вірша) 

[318] 

 



221 
A.1.1.3 

“The Marriage of Heaven and Hell” 

(ілюстрація до поеми) 

[318] 

 



222 
A.1.1.4 

“Songs of Experience”. “Holy Thursday” 

(ілюстрація до вірша) 

[318] 

 



223 
A.1.1.5 

“Songs of Experience”. “The Chimney-Sweeper” 

(ілюстрація до вірша)  

[318] 

 
 



224 
A.1.1.6 

“Songs of Experience”. “The Angel”  

(ілюстрація до вірша) 

[318] 

 



225 
A.1.1.7 

“Songs of Experience”. “The Human Abstract”  

(ілюстрація до вірша) 

[318] 

 



226 
A.1.1.8 

“Songs of Experience”. “The Garden of Love” 

(ілюстрація до вірша) 

[318] 

 



227 
A.1.1.9 

“Songs of Innocence”. “The Little Boy Lost” 

(ілюстрація до вірша) 

[318] 

 



228 
A.1.1.10 

“Visions of the Daughters of Albion” 

(ілюстрація до поеми) 

[324] 

 
 



229 
A.1.1.11 

“Songs of Innocence”. “The Little Boy Found” 

(ілюстрація до вірша) 

[318] 

 
 



230 
A.1.1.12 

“Songs of Innocence”.“Spring” 

(ілюстрація до вірша)  

[318] 

 



231 
A.1.1.13 

“Songs of Innocence”. “Laughing Song” 

(ілюстрація до вірша)  

[318] 

 



232 
A.1.1.14 

“Songs of Experience”. “The Voice of the Ancient Bard” 

(ілюстрація до вірша) 

[318] 

 



233 
A.1.1.15 

“Songs of Innocence”. “The Shepherd” 

(ілюстрація до вірша) 

[318] 

 



234 
A.1.1.16 

“Songs of Innocence”. “The Little Black Boy” 

(ілюстрація до вірша) 

[318] 

 



235 

 



236 
A.1.1.17 

“Songs of Experience”. “Introduction” 

 (ілюстрація до вірша)  

[318] 

 



237 
A.1.1.18 

“Songs of Experience”. “The Fly” 

(ілюстрація до вірша) 

[318] 

 

 



238 
A.1.1.19 

“The First Book of Urizen”. “Teach these souls to fly” 

(ілюстрація до поеми) 

[309] 

 
 

 



239 
A.1.1.20 

“America. A prophecy”  

(ілюстрація до поеми) 

[315] 

 



240 
A.1.1.21 

“Europe. A prophecy”  
(ілюстрація до поеми) 

[316] 

 



241 
A.1.1.22 

“Songs of Experience”. “A Poison Tree” 

(ілюстрація до вірша) 

[318] 

 



242 
A.1.1.23 

“Songs of Innocence”. “A Cradle Song” 

(ілюстрація до вірша)  

[318] 

 



243 
A.1.1.24 

“Songs of Innocence”. “Infant Joy” 

(ілюстрація до вірша) 

[318] 

 



244 
A.1.1.25 

“Songs of Innocence”. “Holy Thursday” 

(ілюстрація до вірша) 

[318] 

 



245 
А.1.1.27 

“Songs of Innocence”. “Nurse’s Song” 

(ілюстрація до вірша) 

[318] 

 



246 
А.1.1.27 

“Jerusalem The Emanation of the Giant Albion” 
(ілюстрація до поеми) 

[317] 

 



247 
А.1.2 

Репрезентація природи в авторських ілюстраціях В. Блейка 
А.1.2.1 

“Songs of Innocence”. “Night”  
(ілюстрація до вірша)  

[318] 

 



248 
А.1.2.2 

“Songs of Experience”. “London”  

(ілюстрація до вірша)  

[318] 

 
 



249 
А.1.2.3 

“Songs of Innocence”. “The Blossom” 

(ілюстрація до вірша)  

[318] 

 



250 
А.1.2.4 

“Songs of Experience”. “The Little Girl Found” 

(ілюстрація до вірша) 

[318] 

 



251 
А.1.2.5 

“Songs of Experience”. “The Sick Rose” 

 (ілюстрація до вірша)  

[318] 

 



252 
А.1.2.6 

“Songs of Innocence”. “On Another’s Sorrow”  

(ілюстрація до вірша) 

[318] 

 
 



253 
А.1.2.7 

“Songs of Experience”. “A Little Girl Lost”  

(ілюстрація до вірша)  

[318] 

 



254 
А.1.2.8 

“Songs of Experience”. “The Little Girl Lost” 

(ілюстрація до вірша) 

[318] 

 



255 

 



256 
А.1.2.9 

“Europe. A Prophecy”  

(ілюстрація до поеми) 

[316] 

 



257 
A.1.2.10 

“The Song of Los” 
(ілюстрація до поеми) 

[322] 

 



258 
А.1.2.11 

“America. A Prophecy” 
(ілюстрація до поеми) 

[315] 

 



259 
А.1.3 

Репрезентація часу в авторських ілюстраціях В. Блейка 
А.1.3.1 

“Songs of Innocence”. “A Dream” 

(ілюстрація до вірша) 

[318] 

 



260 
А.1.3.2 

“Europe. A Prophecy” 

(ілюстрація до поеми) 

[316] 

 
 



261 
А.1.3.3 

“Songs of Experience”. “Earth‘s Answer” 

(ілюстрація до вірша) 

[318] 

 



262 
А.1.3.4 

“Visions of the Daughters of Albion” 

(ілюстрація до поеми) 

[324] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



263 
А.1.3.5 

“Songs of Experience”. “The Little Vagabond”  

(ілюстрація до вірша)  

[318] 

 



264 
Додаток Б 

Репрезентація внутрішнього світу в індивідуально-авторській картині світу 
В. Блейка 
Б.1.1 

Репрезентація духовної сфери в авторських ілюстраціях В. Блейка 
Б.1.1.1 

“Europe. A Prophecy”  

(ілюстрація до поеми) 

[316] 

 



265 
Б.1.1.2 

“The First Book of Urizen”  

(ілюстрація до поеми) 

[309] 

 



266 
Б.1.1.3 

“The First Book of Urizen”  
(ілюстрація до поеми) 

[309] 

 
 
 
 
 

 
 



267 
Б.1.1.4 

“The Marriage of Heaven and Hell” 

(ілюстрація до поеми) 

[321] 

 
 



268 
Б.1.1.5 

“Songs of Innocence” 

(ілюстрація до циклу) 
[318] 

 



269 
Б.1.2 

Репрезентація емоційної сфери в авторських ілюстраціях В. Блейка 
Б.1.2.1. 

“America. A prophecy” 

(ілюстрація до поеми) 

[315] 

 



270 
Б.1.2.2. 

“The Book of Ahania” 

(ілюстрація до поеми) 

[319] 

 



271 
Б.1.2.3 

“The First Book of Urizen” 

(ілюстрація до поеми) 

[309] 

 
 



272 
Б.1.2.4 

“Visions of the Daughters of Albion” 
(ілюстрація до поеми) 

[324] 

 



273 
Б.1.2.5 

“The Marriage of Heaven and Hell” 
(ілюстрація до поеми) 

[321] 

 



274 
Додаток В 

Авторське бачення особистості митця в ілюстраціях В. Блейка 
В.1 

Автопортрет В. Блейка 

[333] 

 



275 
В.2 

“Milton” 

(ілюстрація до поеми) 

[313] 

 



276 
В.3 

“Milton” 

(ілюстрація до поеми) 

[313] 

 



277 
В.4  

“Milton” 

(ілюстрація до поеми) 

[313] 

 



278 
Додаток Г 

Репродукції картин англійських художників-романтиків 
Г.1 

J. M. W. Turner “Rain, Steam and Speed – The Great Western Railway”  
[335] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



279 
Г.2 

J. Constable “Weymouth Bay” 
[334] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



280 
Г.3 

J. Constable “Salisbury Cathedral from the Bishop's Grounds” 
[334] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



281 
Г.4 

J. M. W. Turner “Calais Pier” 
[335] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



282 
Г.5 

J. M. W. Turner “The Shipwreck” 
[335] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



283 
Г.6 

J. M. W. Turner “Valley of Aosta: Snowstorm, Avalanche and Thunderstorm” 
[335] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



284 
Г.7 

J. M. W. Turner “Snow Storm: Steam-Boat off a Harbour's Mouth”  
[335] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



285 
Г.8 

J. Constable “Dedham Vale” 
[334] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



286 
Г.9 

J. Constable “Wivenhoe Park” 
[334] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



287 
Г.10 

J. M. W. Turner “Raby Castle, the Seat of the Earl of Darlington” 
[335] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



288 
U.11 

J. M. W. Turner “Dutch Boats in a Gale (The Bridgewater Sea Piece)” 
[335] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



289 
Г.12 

J. Constable “The Hay Wain” 
[334] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



290 
Г.13 

J. Constable “Hadleigh Castle” 
[334] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



291 
Г.14 

W. Turner “Italian Landscape with Bridge and Tower”  
[335] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



292 
Г.15 

J. Constable “Stonehendge” 
[334] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



293 
Г.16 

J. Constable “Seascape Study with Rain Cloud” 
[334] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



294 
Г.17 

J. Constable “Golding Constable's Flower Garden” 
[334] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



295 
Г.18 

J. M. W. Turner “Norham Castle, Sunrise” 
[335] 

 


