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ВСТУП

На рубежі ХХ–ХХІ ст. у лінгвістиці та суміжних з нею науках активізува-
лися поняття, що стали наскрізними для багатьох молодих дисциплін (антро-
поцентричної та когнітивної лінгвістики, глибинної і ситуаційної семантики, 
дискурсознавства, лінгвокультурології, етнопсихолінгвістики тощо). Одним із 
них є поняття концепту. 

Посилений інтерес науковців до цієї універсалії засвідчує той факт, що 
сьогодні, як цілком слушно зазначає С. Воркачов, на стику лінгвокультуроло-
гії та когнітивної лінгвістики можна прогнозувати становлення лінгвістичної 
концептології (концептології (концептології лінгвоконцептології (лінгвоконцептології ( ), до завдань якої ввійде, перш за все, виз-лінгвоконцептології), до завдань якої ввійде, перш за все, виз-лінгвоконцептології
начення свого об’єкта  та розроблення методологічної бази його дослідження 
[Воркачев 2002]. Інколи її ще визначають як лінгвокультурна концептологія, 
основною одиницею якої є лінгвокультурний концепт (лінгвоконцепт (лінгвоконцепт ( ) [Вор-
качев 2005]. 

Цей напрям лінгвоенциклопедичних розвідок, зародження якого можна да-
тувати кінцем ХХ (90-ті роки) – початком ХХІ ст., виник у контексті функ-
ціоналізму (мова як засіб спілкування та оформлення думки / транслятор дум-
ки), що прийшов на зміну структуралізму (мова як структура) та генеративізму 
(мова як спеціальний уроджений / породжувальний механізм думки), зокрема 
на межі взаємодії когнітивної та антропоцентричної наукових парадигм (лінг-
вістичне знання є суб’єктивним, той самий лінгвістичний об’єкт може бути 
описаний по-різному). Саме переорієнтація мовознавців з об’єктів (мовна 
одиниця або мовне явище) на суб’єкт пізнання – людину (“людський фактор 
у мові” і “мовний фактор у людині” [Роль человеческого фактора в языке… 
1988: 9], “аналізується людина в мові і мова в людині” [Маслова 2001: 6]), 
а також зосередження уваги на проблемі “мова і мислення” – “мислення 
і мова” в різному її трактуванні, власне, й спричинила формування лінгвокон-
цептології, оформлення якої ініціюють наукові праці С. Аскольдова, Дж. Лаф-
фаля, Р. Павільоніса, Є. Кубрякової, С. Нікітіної, Р. Джекендоффа, Л. Барса-
лоу, Дж. Фодора, В. Колесова, С. Жаботинської, Д. Лихачова, Н. Арутюнової, 
В. Дем’янкова, А. Вежбицької, О. Бабушкіна, В. Карасика, Г. Слишкіна, Ю. Сте-
панова, Ж. Дельоза, Ф. Гваттарі, З. Попової, І. Стерніна, О. Селіванової, С. Вор-
качова, М. Красавського, Т. Космеди, В. Маслової, В. Красних, І. Голубовської, 
В. Кононенка, В. Жайворонка та ін. Одним із чинників утвердження цього напря-
му, що формується як інтегральна дисципліна, є загальна тенденція до встанов-
лення міждисциплінарних зв’язків майже в усіх ланках людського життя. 

Cьогодні в лоні лінгвоконцептології, на наш погляд, можна виділити п’ять 
основних напрямів наукових пошуків, які активно оформлюються в окремі 
підрозділи: 
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1) етнолінгвоконцептологія, що тісно взаємодіє з лінгвокраїнознавством, 
лінгвокультурологією, етнолінгвістикою, етнопсихолінгвістикою й пред-
ставлена науковими дослідженнями концептів окремої [eтно]культури, або 
[етно]культурних концептів (Ю. Степанов, В. Карасик, Г. Слишкін, С. Ворка-
чов, О. Прохвачова, В. Жайворонок, О. Селіванова, Н. Данилюк, О. Анопіна, 
Ю. Шамаєва, В. Топоров); 

2) порівняльна етнолінгвоконцептологія, в аспекті дослідницьких проблем 
якої є порівняння концептуальних та мовних картин світу різних [етно]культур 
або концептуалізація того самого фрагмента дійсності чи знання про нього 
як міжмовної універсалії в різних лінгвокультурах (А. Вежбицька, Г. Слишкін, 
М. Красавський, І. Голубовська, В. Старко); 

3) художня лінгвоконцептологія в її тісній взаємодії з лінгвостилістикою 
та лінгвофольклористикою, об’єктом дослідження якої є або [літературно-] 
художні концепти, що їх вивчають мовознавці та літературознавці в контек-
сті як окремого літературно-художнього твору, так і життєдіяльності того чи 
іншого поета (письменника), або [художні] концепти в контексті уснопоетич-
ної народної творчості (В. Кононенко, Д. Колесник, Л. Масенко, Н. Юшкова, 
Г. Пасічник, І. Каменська, М. Ткачук, Н. Єремеєва, Л. Іванова); 

4) наукова [лінгво]концептологія, або когнітивна термінологія, в центрі 
уваги якої перебувають наукові концепти переважно суспільних наук (Т. Вол-
кова, В. Зусман, Т. Скороспєлова, А. Соколова, К. Петров, Дж. Сарторі);

5) лінгвоконцептографія, або лінгвоконцептологічна лексикографія, 
пов’язана зі створенням словників концептів і в цьому контексті – словників 
стереотипів, символів, образів, констант національної свідомості та опрацю-
ванням їхніх теоретичних засад, що виявляє тісні зв’язки як із власне лекси-
кографією та ідеографією, так і з соціо- та [етно]психолінгвістикою (Laffal J. 
A Concept Dictionary of English (1973); Słownik stereotypόw i symboli ludowych 
/ Koncepcija całości i redakcja J. Bartmiński (1996, 1999); Степанов Ю. Констан-
ты. Словарь русской культуры (1997); Словник символів культури України / 
За ред. В. Коцура, О. Потапенка, М. Дмитренка (2002); 100 найвідоміших об-
разів української міфології / За ред. О. Таланчук (2002) та ін.; Україна в словах. 
Мовокраїнознавчий словник-довідник: Навчальний посібник / Упоряд. Н. Да-
нилюк (2004)). 

Розглядаючи лінгвоконцептологічний напрям досліджень у контексті 
українського мовознавства, можна констатувати той факт, що у вітчизняних 
працях помітні тенденції до вивчення концептуальних структур: 

• як одиниць, співвідносних, наприклад, з іменниками (конкретними та 
абстрактними) або прикметниками, словосполученнями, онімами, структу-
рами, що є втіленням опозиційних та градуальних відношень, конкретни-
ми ситуаціями та орієнтаціями в просторі й часі (О. Селіванова, Г. Яворська, 
Т. Радзієвська, С. Форманова, Т. Мазур, О. Левченко, С. Шуляк, Н. Вдови-
ченко, Н. Кулик, Н. Іваненко, О. Петриченко, Т. Попова, Т. Мішеніна, О. Го-
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родецька, У. Карпенко, Т. Чаюк, Т. Кальчу, Т. Ященко, О. Сахно, А. Хазан, 
О. Вострова, Г. Лихолай, С. Мартінек, О. Швед, Т. Космеда, С. Запольських, 
О. Криштанович, Н. Банковська, Ж. Черська); 

• у межах окремої функціонально визначеної картини світу, наприклад, по-
етичної, національно-культурної, міфологічної, християнської, англомовної, 
а також на межі взаємодії різних мовних картин світу, наприклад, наукової 
і мовної, англійської і німецької, російської і української мовних картин тощо 
(А. Башук, Є. Давиденко, Н. Зайчук, І. Клівіцька, І. Розмаріца, Л. Романцова, 
Л. Сваричевська, Є. Яковенко); 

• в аспекті певного рівня організації лінгвістичного знання, наприклад, лек-
сико-семантичного, лексико-фразеологічного, стилістичного, граматичного 
або різних організаційних рівнів (у тому числі й словотвірного, синтаксичного, 
сенсорно-рецептивного та емоційно-оцінного) (О. Селіванова, С. Жаботинсь-
ка, І. Голубовська, Г. Пасічник, Н. Лантух, І. Павленко, Т. Сорока, З. Гузенко, 
О. Левченко, Т. Ященко); 

• із урахуванням того чи іншого мовного аспекту, підходу, наприклад, ак-
сіологічного, антропоцентричного, фреймового тощо (Т. Космеда, С. Жабо-
тинська, У. Карпенко, С. Вострова);

• у контексті певного розділу мовознавства, наприклад, діалектології, лінгво-
культурології, [етно]психолінгвістики, дискурсознавства (Н. Гуйванюк, Н. Рус-
нак, Г. Кравченко, Н. Шаповалова, С. Мартінек, К. Кусько, Л. Науменко, Г. Огар-
кова, В. Кравченко) тощо.

Сьогодні можна також говорити й про впровадження лінгвоконцептоло-
гічного підходу в термінознавство (в тому числі й в українське). З’являються 
наукові розвідки, зорієнтовані на когнітивне, зокрема дискурсивне та влас-
не концептуальне бачення галузевих термінологій у контексті міждисциплі-
нарних зв’язків (Н. Арутюнова, О. Константинова, О. Мороз, Л. Науменко, 
І. Розмаріца, Т. Волкова, Л. Каховська, Н. Полупанова, С. Рибачок, О. Анопіна, 
Н. Жданова, І. Недайнова, І. Подолян, І. Школенко).

Проте розроблення теоретичних засад ментально-мовного опису-моделю-
вання наукових концептів та їхніх концептосфер ще не були об’єктом спеціаль-
ного вивчення в українському мовознавстві. Це новий напрям лінгвістичних 
пошуків, що виявляє себе в межах наукової лінгвоконцептології, який тісно 
взаємодії з термінознавством, поєднуючи в собі крос-галузевий (міждисциплі-
нарний) і водночас крос-лінгволектний підходи в їхньому антропоцентрично-
му висвітленні. Перегляд традиційних схем опису національних термінологій 
в контексті структуралізму, впровадження нового методу аналізу наукового 
знання, а отже, й термінологічного матеріалу – концептуального аналізу, ста-
новлення в термінознавстві антропоцентричної та когнітивної наукових пара-
дигм, власне, й зумовлює актуальність обраної теми дослідження. 

Об’єктом нашого дослідження ми обрали теоретичне обґрунтування лінг-
воконцептуальної репрезентації фрагментів когніції науково-творчої уяви, 
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зокрема науково-мистецької (на противагу науково-технічній та природничо-
науковій, які ще чекають свого вивчення) як окремої картини світу, та мен-
тально-мовний опис-моделювання, з одного боку, науково-мистецького кон-
цепту як одиниці когніції, що є фрагментом-мінімумом знання про об’єкт 
пізнання й виявляє себе у внутрішньоструктурних концептуальних зв’язках 
та відношеннях, з другого, – науково-мистецької концептосфери як множин-
ності концептуальних структур, сукупності фрагментів знань про мистецтво, 
що є максимумом знання про об’єкт пізнання і виявляє себе в міжструктурних 
концептуальних зв’язках та відношеннях між різними фрагментами-мінімумами.

Предмет дослідження. Розроблення теоретичних засад ментально-мовного 
опису-моделювання концептуальних структур у науково-мистецькій картині 
світу здійснено на матеріалі української мистецтвознавчої термінології, зок-
рема номенів та системи термінопонять, які репрезентують науково-мистецький 
концепт “кобзар”, а також номенклатурно-термінологічних одиниць-репрезен-
тантів топологічної організації концептосфери “мистецтвознавствотантів топологічної організації концептосфери “мистецтвознавствотантів топологічної організації концептосфери “ ”.

Лінгвоконцептологічний напрям досліджень української мистецтвознавчої 
термінології поки що не представлений фундаментальними працями. А тому 
метою нашого дослідження є розроблення в контексті загальнотеоретичних 
проблем когнітивної лінгвістики й термінознавства окремих теоретичних по-
ложень нового напряму лінгвістичних досліджень – когнітивної термінології, 
або наукової лінгвоконцептології, спираючись на які, можна розглядати ме-
ханізми концептуалізації та задавати параметри ментально-мовного опису-мо-
делювання як науково-мистецьких / мистецтвознавчих концептів, так і їхніх 
концептосфер.

Монографія складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, додатку, спис-
ку літератури та списку лексикографічних джерел.
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РОЗДІЛ І 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОГО ОСМИСЛЕННЯ
ПОНЯТТЯ “КОНЦЕПТ” КОНЦЕПТ” КОНЦЕПТ У СУЧАСНІЙ ПАРАДИГМІ

ЛІНГВОЕНЦИКЛОПЕДИЧНОГО ЗНАННЯ

Загальномовні лексикографічні джерела часто фіксують слово концепт, 
ремаркуючи окремі його значення позначками лог., філос., матем., літ., пси-
хол. Проте сфера функціонування цієї лексеми як наукового терміна набагато 
ширша, що засвідчують спеціальні словники з кібернетики та прикладної ма-
тематики, біології, фізики, обчислювальної техніки, квантової електроніки і го-
лографії, військової справи, інженерії довкілля, медицини, картографії, еконо-
міки, лінгвістики тощо. Адаптуючись у науковій картині світу як міжгалузева 
термінологічна одиниця на позначення “поняття; концепція”, рідше “принцип; 
ідея; [загальне] уявлення”, слово концепт продукує також термінолектні зна-
чення, які активно функціонують у межах своїх терміносистем, як-от: “модель” 
(квантова електроніка та голографія); “елемент репрезентації знань” (обчислю-
вальна техніка); “напрям /досліджень/” (біологія), “метафора, художній образ” 
(літературознавство); “первинне, елементарне, основне поняття, за допомогою 
якого визначається інше поняття” (математика); “сукупність об’єктів, що ін-
тегруються за однією чи кількома ознаками або властивостями”, “внутрішнє 
(психологічне) уявлення про найхарактерніші ознаки; мисленнєвий образ”, 
“відгук, відповідь на стимул” (психологія) тощо [КЭГ: 69; ВТ: 53; БС: 150; 
BGDLI: 463–464; RPDP: 146; GDEL: 2477; DEI: 413]. Щоправда, такі значен-
ня є лише спрощеним корелятом того змісту поняття, яким оперують фахівці 
як в окремій галузі знання, так і на стику наукових дисциплін. 

У цьому розділі пропонуємо розглянути лінгвокогнітивне осмислення по-
няття “концепт”, що його позначає відповідний термін у тих наукових дис-
циплінах, які, інтегруючись у складі когнітології, або когнітивістики1, водночас 
існують і як окремі галузі лінгвістики або напрями лінгвістичних досліджень.

1. ЛІНГВО-ЛОГІКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ НАПРЯМ

Систематизація окремих праць щодо власне лінгвофілософського осмис-
лення поняття концепту частково представлена в розвідках С. Аскольдова, 
К. Голобородька та В. Дем’янкова. 

Так, С. Аскольдов виділяє три розуміння концептів (йдеться про пізнаваль-
ні концепти) – ідеалістично- та інтуїтивно-гносеологічний напрям (концепт не 
є розумовим утворенням, це об’єктивне буття, спільність, яка лежить в основі 

1 Одні дослідники, за спостереженнями О. Кубрякової, вважають, що когнітивна наука зароди-
лася в середині 50-х рр., інші – в 1960 р. (рік заснування Центру когнітивних досліджень у Гарвар-
ді), ще інші – в 70-х рр. [КСКТ: 60], що пов’язане з “когнітивною революцією” в поглядах амери-
канських біхевіористів, тобто перенесенням німецької психологічної школи на американський ґрунт 
[Когнитивная психология 2002: 10].
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ідеальної дійсності), номіналізм (концепти – це індивідуальні уявлення) і кон-
цептуалізм (концепти існують у людському розумі, проте природа їх не зро-
зуміла) [Аскольдов 1997: 268–270]. 

К. Голобородько обмежується лише рубрикацією окремих фактів щодо 
обговорення в науці, зокрема у філософських та лінгвофілософських працях 
Арістотеля, Т. Гоббса, Дж. Локка, П. Флоренського, Л. Вітгенштейна, М. Га-
дамера, М. Хайдеггера, Л. Брутяна, Г. Брутяна, Р. Павільоніса, М. Барсалоу, 
Р. Джекендоффа, Дж. Фодора, Г. Фреге, К. Шварца, М. Бірвіша, деяких лін-
гвістично релевантних понять (у тому числі й поняття “концепт”) у зв’язку 
з дослідженнями концептуальної діяльності рефлексованої свідомості, кон-
цептуального аналізу мислення і мовлення, концептуальної структури та те-
орії концептів. Сам же дослідник у загальних рисах намагається розмежувати 
термін концепт (концепт об’єднує інформацію про всі ознаки реалії, відобра-
жає внутрішню форму слова, узагальнює, синтезує перцепцію знань про світ на 
рівні свідомості, це синтез індивідуально-авторського розуміння з традицією 
національного вживання, а також загальнолюдською, первісно міфологічною 
моделлю світу) із такими термінами, як поняття, образ, символ, архетип, 
міфологема, сема, денотат, значення, категорія [Голобородько 2002]. 

В. Дем’янков проводить статистичну вибірку слова концепт з основних 
філософських праць, у яких воно вживалося, написаних латинською, англій-
ською, французькою, німецькою, італійською та російською мовами. У своїх 
спостереженнях автор констатує той факт, що, коли латина стає однією з мов 
науки (але не єдиною), у філософських творах латинською мовою термін 
conceptus (а також praeconceptus) трапляється дуже рідко, зокрема у Ф. Беко-
на, Т. Гоббса (на позначення “категорія”), Р. Декарта, Дж. Локка, Д. Дідро – 
1 раз; у Б. Спінози, Г. Спенсера (на позначення “поняття”) – 10 разів. До кінця 
ХІХ ст. рідко вживається й французьке concept, причому, як зазначає дослід-
ник, лише у високій філософії. Більш-менш частотнішим видається його функ-
ціонування в Е. Дюркгейма (6 разів) та А. Пуанкаре. В англійській мові concept
як філософський термін на позначення “поняття a priori”, за спостереженнями 
В. Дем’янкова, починає широко вживатися з другої половини XIX ст. Італійсь-
ке concetto в ХХ ст. засвідчене в основному у філософських творах Б. Кроче, 
де воно усвідомлюється в одних випадках як дещо само собою виокремлюване 
із сукупності дуже різних уявлень, в інших – як поняття та абстракція узагаль-
нення. Зазначається також, що з 1930-х – 60-х рр. англійський термін concept не concept не concept
завжди можна перекласти як німецьке Begriff та російське Begriff та російське Begriff понятие. У росій-
ській мові слово концепт починає часто вживатися з 1920-х рр., причому до 
середини 1970-х рр. здебільшого як повний синонім терміна понятие. У кла-
сичній російській філософії (в працях Вл. Соловйова, М. Бердяєва, К. Леонтьє-
ва, С. Булгакова, П. Флоренського, Г. Флоровського, В. Розанова, Л. Шестова, 
В. Вернадського та ін.) цей термін просто не вживається, лише засвідчений 
у Г. Шпета (але не як синонім до слова понятие) та лінгвістичних працях 
Л. Щерби. Найбільшої вживаності в російській мові це слово набуває, коли 
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воно починає впроваджуватися в гуманітарних науках у значенні дещо іншому, 
ніж просто “поняття”. В 1970-х рр. термін концепт входить у термінологію 
філософів та лінгвістів переважно в розумінні “чисте поняття”. Однак до сере-
дини 1980-х рр. лексеми концепт і понятие здебільшого вживають диферен-
ційовано [Демьянков 2001: 35–47]. 

Філософське розуміння поняття “концепт” як таке, на наш погляд, бере 
свій початок із Стародавньої Греції, де його прототипами були поняття “ідея” 
та “ейдос”, розроблені в працях Платона й Арістотеля2. Подальша еволюція 
цих понять у філософії йшла в таких напрямах: 

• “ідея” в онтологічному визначенні – трансцендентний світ справжнього 
буття (Платон) = ідеальна форма (неоплатонізм) = “ідея” в гносеологічному 
визначенні – одна з форм людського пізнання = щось вроджене, первісно влас-
тиве суб’єктові, що не стосується досвіду (раціоналізм) = узагальнення чут-
тєвих даних (емпіризм) = поняття розуму, що не має відповідника в дійсності 
(Кант) = абсолютна ідея як найвища точка розвитку знання, що включає в себе 
всі попередні форми знання, найвища об’єктивна істина, в якій збігаються мис-
лення і реальність (Гегель) = поняття (у філософії ХХ ст.); 

• “ейдос” = вигляд як зовнішність (Геракліт, Анаксагор, атомісти) = форма = 
атом (Демокріт) = образ у собі (досократова натурфілософія) = ідея як вигляд, 
образ, зовнішність, рід, спосіб (давньогрецька філософія) = внутрішня форма, 
тобто іманентний спосіб буття об’єкта (Платон) = трансцендентний світ ідей 
як сукупність абсолютних та досконалих зразків можливих речей = вид як класи-
фікаційна одиниця = логос (стоїцизм) = архетипічна основа речей (середньовіч-
на філософія) = архетип як прообраз речей в мисленні Божому (ортодоксальна 
схоластика) = (мисленнєвий) образ = абсолютна ідея (Гегель) = світ розумних 
ідей (Шопенгауер) = конкретно дана абстракція (Гуссерль) = ейдетизм як харак-
теристика феномену пам’яті (сучасна психологія) [ВЭФ: 388, 1244].

Активно функціонуючи в теоріях значення, мислення та буття, термін кон-
цепт варіює у своїх визначенях: у філософії – це “зміст поняття, його смислове 
наповнення, абстраговане від конкретно-мовної форми вираження”; “формулю-
вання, розумовий образ, загальна думка, поняття”; “ідея, поняття (на відміну від 
об’єкта сприймання)”; “організоване ціле як що-небудь загальне (за Гегелем)”; 
у логіці – “універсалія, загальне поняття” [ВЭФ: 506; ФС*: 219; КАРФС: 66]. 

2 У Платона “ідея” (вигляд, образ, зовнішність, рід, спосіб) як смислова модель об’єкта, яка ін-
спірує початок його виникнення, та “ейдос” (вигляд, образ, зразок) як його внутрішня форма, або іма-
нентний спосіб буття, ототожнювалися. Щоправда ідея розглядалась одночасно в трьох іпостасях: 
1) як сутність (оуsia) об’єкта, тобто фундаментальна основа його буття; 2) як гіпотеза (hypothesis), 
тобто проект закономірного переходу від ідеї до субстанційно втіленого об’єкта; 3) як метод 
(methodos) її оформлення та принцип існування. Ейдос, вважав Платон, – це сукупність об’єктів, 
структурованих відповідно до того чи іншого гельштату (ейдос як зразок), що втілюють у своїй 
формі його образ. У філософії ж Арістотеля це поняття мислилося як іманентне матеріальному суб-
страту об’єкта і невідокремлюване від останнього, а також вживалося в розумінні “вид як класифіка-
ційна одиниця” (множинність об’єктів певного виду як способу організації) [ВЭФ: 782–786, 1244]. 
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Ідентифікацію власне поняття “концепт” із відповідним словом, яке тер-
мінує його в науковій картині світу, пов’язують переважно з ідеями концеп-
туалізму як одного з напрямів середньовічної схоластичної філософії, запо-
чаткованого, на думку одних дослідників, Д. Скотом (близько 1266–1308 рр.), 
на думку інших, П. Абеляром – французьким філософом і теологом, що жив 
на межі ХІ–ХІІ ст. [Демьянков 2001: 35–47; ФЕС: 300]. 

Уважається, що це поняття як філософський термін зародилося в дискусії 
про універсалії (універсалії (універсалії загальні поняття (загальні поняття ( ) між концептуалістами як прихильниками 
помірного номіналізму та реалістами3. Концептуалісти заперечували реальне 
існування загального незалежно від окремих речей, проте визнавали існування 
в думці “додослідних загальних понять” – концептів як особливої форми пізнан-
ня дійсності [ФС*: 219]. Концептуалізм ідентифікував концепти в основному 
з поняттями як загальними уявленнями. На думку представників цього напря-
му, концепти не можуть існувати об’єктивно до предметів, а існують лише 
в людському розумі, хоча Ф. Аквінат приписував концепти божественному 
інтелекту [ФС: 153]. У цьому контексті філософія П. Абеляра інтерпретуєть-
ся О. Усмановою як критичний лінгвістичний аналіз у дусі “концептуалізму”, 
де універсалії розглядаються як такі, що не існують реально, а набувають ста-
тусу буття у сфері інтелектуального пізнання, утворюючи своєрідний третій 
(концептуальний) світ. У процесі пізнання людина шляхом абстрагування 
створює змішаний образ, що його виражає ім’я, слово, яке, на думку П. Абеля-
ра, має не лише фізичне звучання, а й певне мовне значення [ВЭФ: 776].

Саме віднаходження універсальних (загальних, властивих усім або бага-
тьом) та унікальних (конкретних для даної мови, таких, що втілюють у собі від-
повідні культурні феномени) категорій і субкатегорій, як мовних – прагмалін-
гвістичних, лінгвосемантичних, лексичних, граматичних, так і позамовних / 
поняттєвих (але таких, що знаходять те чи інше вираження в конкретній мові) 
[Карасик 1997: 156], стало предметом нової галузі знання – філософії мови. 

У деяких дослідженнях універсалії розглядаються як остання стадія кон-
цептів [Делёз 1998].

Згодом у лоні когнітивно-семантичної теорії, започаткованої концепцією когнітивно-семантичної теорії, започаткованої концепцією когнітивно-семантичної теорії
“лінгвістичної відносності” Е. Сепіра – Б. Уорфа (мова впливає на формування 
системи уявлень людини про світ) з’являється поняття “універсалія в струк-системи уявлень людини про світ) з’являється поняття “універсалія в струк-системи уявлень людини про світ) з’являється поняття “
турі мови”, або “лінгвістична (мовна) універсалія”, або “лінгвістична (мовна) універсалія”, або “ ” (language universals), що ак-
тивно впроваджується в етнолінгвістику [Когнитивные исследования… 2003; 
ВЭФ: 1111–1112]. Щоправда, в наукових дослідженнях воно тлумачиться по-
різному: в одних випадках його вживають у розумінні того чи іншого мовно-
го явища, властивостей, характеристик (зокрема, в семантиці як універсальний 
набір концептуальних ознак), загальних принципів організації мови, властивих 

3 Для номіналістів концепт=поняття – це ім’я, для концептуалістів концепт=поняття – це 
смисл імені.
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усім мовам світу (традиційне розуміння), в інших – ідентифікують із поняттям 
“універсальна поняттєва категорія“універсальна поняттєва категорія“ ” (наприклад, “час”, “краса” тощо) [АСЛТ: 
485; Карасик 1997: 156]. Однак традиційне розуміння, на думку С. Ору, неод-
нозначне, воно швидше експлікує поняття “субстанційна універсалія”. Точні-
ше було б інтерпретувати мовну універсалію в такий спосіб: “універсальним 
є те, що пов’язане з вираженням думки”. Варто також розрізняти необхідні 
та універсальні властивості того чи іншого класу слів: “Клас, представлений 
у будь-якій відомій нам мові, може розглядатися як універсальний, однак звідси 
автоматично не випливає властивість необхідності. Сьогодні ми могли б розріз-
няти “законну” та “випадкову” універсальність” [Ору 2000: 127, 195–198]. 

Якщо екстраполювати все сказане на положення, згідно з яким ознаки виз-
наються вродженими, то цілком закономірною, на думку А. Ченкі, видається 
точка зору Н. Хомського, згідно з якою концепти (як фонологічні, так і семан-
тичні) також є вродженими [Ченки 2002: 342]. 

Уважається також, що кожна мова еквівалентна певній системі концептів, 
за допомогою якої носії мови сприймають, структурують, класифікують та ін-
терпретують потік інформації, що надходить із зовнішнього світу. Концептам 
відводиться роль категоризаторів, що групують подібні об’єкти у відповідні кла-
си. Саме концепти лежать в основі речей і пояснюють назви речей та об’єктів 
за допомогою імен, які закріплені за ними в лексичній системі мови, що немож-
ливе без апеляції до внутрішнього досвіду людини. Таке розуміння концептів 
відсилає їх до “ідеї” та “прототипу” [Когнитивные исследования… 2003]. 

На межі взаємодії лінгвістики, культурології та філософії феномен концеп-
туалізації представлений концепцією семантичних / лексичних / мовних універ-
салій, або універсалій культури, згідно з якою концепт розглядається як основа 
розуміння світу та місця людини в ньому, що імпліцитно формується в кож-
ного індивіда, є мисленнєвим спорядженням для людини тієї чи іншої конк-
ретної епохи, в якому втілюється певне світобачення. Вважається, що набір 
культурних універсалій досить стабільний (“світ”, “причина”, “ціле” і т. ін. – 
універсалії об’єктного ряду; “людинауніверсалії об’єктного ряду; “людинауніверсалії об’єктного ряду; “ ”, “щастя”, “держава”, “честь”, “спра-
ведливість” і т. ін. – універсалії суб’єктного ряду; “пізнання”, “істина”, 
“діяльність” і т. ін. – універсалії суб’єктно-об’єктного ряду), а їхній зміст ви-
являє свою специфіку в різних традиціях, що втілюються в характерних для 
певної епохи та етнокультури системах символізму та дискурсивних практи-
ках. Семантичне наповнення таких універсалій задається виключно контекс-
том або конкретно-ситуативним комплексом обставин, зовнішніх щодо тексту, 
типовими ситуаціями, а також індивідуально-суспільним досвідом носіїв мови 
[ВЭФ: 1112; Вежбицкая 1999]. 

У дослідженнях О. Шмельова універсалії культури реконструюються через 
аналіз наївно-мовних уявлень (зокрема, крізь призму опозицій “спереду – по-
заду”, “близький – далекий”, “молодий – старий”, “молодий – старий”, “ ” тощо), а в етноцентрич-
ній концепції А. Вежбицької співвідносяться із семантичними примітивами 
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(на зразок “весь”, “не”, “знати”, “думати”, “хтось”, “хтось”, “ ”, “щось”, “річ”, “річ”, “ ”, “місце”, “місце”, “ ” 
і т. ін.) як мовними, зокрема лексичними, універсаліями. Таким універсаліям 
дослідниця відводить важливу роль, особливо в плані визначення власне кон-
цептуальних універсалій [КСКТ: 90; Слухай 2002: 462–470; Вежбицкая 1996: 
380]. Спираючись на погляди Г. Лейбніца, А. Вежбицька наголошує на тому, 
що існує певний набір семантичних (поняттєвих) примітивів, або фундамен-
тальних понять, які збігаються з набором лексичних універсалій, що лежить 
в основі людської комунікації та мислення, специфічні конфігурації яких у тій 
чи іншій мові відображають розмаїття культур. Як такі, примітиви є своєрід-
ною “психологічною єдністю людства” (поняття Ф. Боаса). Будучи спільни-
ми для всіх мов, вони утворюють загальну поняттєву базу, що з’єднує різні 
культури. Саме віднаходження таких понять, на думку А. Вежбицької, і лежить 
в основі концептуальних досліджень4 [Вежбицкая 1996: 291–326].

Термінологічне осмислення поняття концепту як сутності, починаючи 
з XVII ст., пов’язане з іменем Дж. Гарвея, який розкривав категорію сутності 
буття через поняття “концепт буття”. У другій половині ХІХ ст. Боуен визна-
чає концепт як “сукупний, загальний або універсальний образ (репрезентант) 
цілого класу предметів”, на противагу одиничним образам, що є результатом 
перцепції або інтуїції. Філософ-метафізик У. Гамільтон розглядає концепт 
як універсальну (характерну) ознаку, представлену в мисленнєвому образі, 
що є результатом попередніх порівнянь, які весь час відтворює мова [OED: 760]. 

Існує також точка зору, що концепти як елементи думки руйнують її ціліс-
ність [LDLF: 711], проте вона не виправдовує себе. 

Аналітична школа філософії розглядає концепти як Аналітична школа філософії розглядає концепти як Аналітична школа філософії логічні категорії, логічні категорії, логічні категорії
а не ментальні сутності. Показовою в цьому відношенні є праця Г. Райла “The 
Concept of Mind” (1949). Автор вважає, що перед дослідником стоїть завдання 
не вивчати сутність (зміст) окремих фактів дійсності крізь призму своїх розу-
мових здібностей (наприклад, методами психології), а досліджувати їх методом 
“логічної географії” (“logical geografy”). На його думку, можна говорити і про 
майбутні логічні дослідження дискурсу задоволення, обов’язку, запам’ятову-
вання у відповідних концептах, а саме: “задоволення”, “обов’язок”, “пам’ять”. 
У такому разі цілком слушним буде вживання лінгвістичних висловів “зверта-
тися до концептів” або “володіти концептами” [NEBM (3): 513–514].

Співвіднесеність концептуальних структур із людським досвідом спри-
чинила, з одного боку, кантівське визначення концепту як ідеї, або ідеї, або ідеї поняття
(Begriff), що може бути як абстрактним та загальним, так і менш придатним до 
узагальнення, де концепт – це насамперед акт свідомості, який синтезує пер-
цептивну інформацію (Е. Кант виділяв так звані концепти “a priori”, або чисті 
концепти, – der reine Begriff “чистий розум”, що не виводяться з досвіду, напри-

4 Теорія семантичних примітивів у працях окремих дослідників, зокрема Ю. Апресяна 
та Є. Урисона, зазнала критики. Коментар із цього приводу знаходимо в монографії І. Голубовської 
[Голубовская 2002: 113]. 
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клад, концепти однини, множини тощо); з другого, – емпіричне розуміння (на 
противагу концептам “a priori” представники емпіричного напряму виокрем-
люють концепти “a posteriori”, або емпіричні концепти, тобто загальні поняття, 
що виводяться з досвіду, наприклад, концепт “хребетніщо виводяться з досвіду, наприклад, концепт “хребетніщо виводяться з досвіду, наприклад, концепт “ ”; вони вважають, що 
апріорних концептів немає, а концепти “a posteriori” базуються не на схожості, 
а на ідентичності, що дає підстави говорити про псевдоконцепти) [GDEL: 2477; 
VTCP: 160–161]. 

Дещо неординарним видається гегелівське бачення цього терміна, пред-
ставлене в трьох його розуміннях: “єдиний концепт” як абстракція “першого 
вияву”; початок, що в послідовності та розвитку повертається до себе і пере-
творюється на “простий концепт усього”; конкретна ідея (у своїй завершеній 
формі), яка виявляє свою сутність у формах природи та духу і не має нічого 
спільного із загальною та абстрактною ідеєю. У світобаченні цього філософа 
концепт твориться свідомістю й у свідомості [GDEL: 2477; Делёз 1998]. 

За К. Марксом і марксистами, концепт (=поняття) стає формою думки, яка 
відображає істотні властивості об’єктів навколишньої дійсності й перебуває 
в русі. Ф. Енгельс порівнює концепт у його метафізичному та діалектично-
му розумінні. Метафізична наука, з одного боку, розглядає об’єкти та їхнє ві-
дображення, з другого, – апелює до концептів у їхній ізоляції, що йдуть один 
за одним як сталі об’єкти дослідження, дані один раз і для всіх (якщо один 
об’єкт існує, то другий – ні; той самий об’єкт не може існувати одночасно 
як сам по собі і як інший). Діалектика, навпаки, розглядає об’єкти й концепти 
в їхніх взаємозв’язках, взаємодії, відтворенні та видозміні, у виникненні, розвитку 
та занепаді. Подальші міркування в цьому напрямі представлені у феноменології 
Е. Гуссерля, для якого поняття про ту чи іншу річ у цілому є або формальним 
(який не відповідає жодному інтуїтивному моменту досвіду), або матеріальним 
(що відповідає усьому розмаїттю досвіду) концептом [GDEL: 2477]. 

В окремих логіко-філософських теоріях розуміння онтологічної сутності 
концепту спирається на дефініцію “зміст поняття” = “смисл”, де категорія 
смислу розглядається як еквівалентна категорії значення (зокрема в логічній 
семантиці). Проте в найбільш поширених теоріях значення імен Г. Фреге – 
А. Черча, що лежать в основі металогічних концепцій символічної логіки, ці 
поняття диференціюються: значення (предметне значення, денотат) розгля-
дається як названий (або позначений) певним ім’ям предмет або клас пред-
метів, що є обсягом поняття; а смисл імені (концепт його денотата) – як мис-
леннєвий зміст того самого поняття [ФЭС: 279, 593]. 

Власне логічне бачення концепту спирається на інтерпретацію його як 
поняття, де концепт (=поняття) є однією з форм розумової діяльності на про-
тивагу судженням (думкам) і висновкам (умовиводам). Це своєрідне розуміння 
суті або форми об’єкта, коли інтелект людини ігнорує решту ознак, абстрагу-
ючись від них. Таке абстрагування може бути або тотальним, або формальним. 
Наприклад, Дж. Колберт інтерпретує концепт як формальний знак. На його дум-
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ку, якщо інструментальні знаки (штучні або природні) передбачають попередні 
знання про те, що вони покликані репрезентувати, то концепт як формальний 
знак демонструє те, про що ніхто не може сказати, що він його репрезентує. 
У своїх міркуваннях Дж. Колберт апелює до схоластів, у філософських трак-
татах яких розрізняються концепти=поняття: суб’єктивні (образ, через який 
ми сприймаємо предмет) – об’єктивні, прості (репрезентують суть) – складні 
(репрезентують більше, ніж одну суть), універсальні (трансцендентні: суще / 
істота, єдине, істинне, добре, річ, дещо) – часткові (конкретні, спеціальні, особ-
ливі) – одиничні; а також обсяг та простір (протяжність) концептів=понять 
(між обсягом та простором існує зворотний зв’язок: чим більший простір, тим 
менший обсяг, і навпаки). Він також схиляє свої погляди до англійських ло-
гіків, зокрема Дж. Мілла, який проводить паралель між конотацією як обся-
гом поняття і денотацією, що є синонімом простору, а також наголошує на 
вживанні поняття “інтенсивність” замість “обсяг поняття”, зважаючи на той 
факт, що представники окремих логіко-філософських напрямів заперечували, 
наприклад, існування обсягу концепту=поняття (номіналісти) або його просто-
ру (реалісти). У лінгвософії Дж. Колберта розглядається також питання про: 
лінгвістичне вираження концептів=понять, яке може бути однозначним (одне 
слово репрезентує одне поняття), аналогійним (аналогія атрибуції, де існує ка-
узальний зв’язок, та пропорційності) або двозначним (одне слово репрезентує 
два і більше понять); зв’язки між концептами=поняттями, як контрадикторні 
(відношення максимального протиставлення або відсутності), так і еквівалент-
ні (рівнозначні, ідентичні); координування концептів=понять у вищі категорії, 
або фундаментальні поняття, які в схоластиці кваліфікуються як предикаменти; 
розподіл концептів=понять за своїм походженням на безпосередні (якщо вони 
абстрагуються від того самого об’єкта) – опосередковані (якщо вони абстра-
гуються від іншої ідеї), інтуїтивні – абстрактні (залежно від того, формуються 
вони у фізичній присутності об’єкта чи ні), спекулятивні – практичні (залежно 
від мети) [GER: 168–171]. 

Якщо на межі взаємодії лінгвістики, логіки та філософії концепти розгля-
даються або як загальні поняття, або як загальні та абстрактні ідеї (йдеться абстрактні ідеї (йдеться абстрактні ідеї
про ідею, яка об’єднує клас предметів), що дають можливість людській свідо-
мості організовуватися та встановлювати зв’язки з певним об’єктом перцепції, 
а також як результат процесів пізнання [GDEL: 2477], то на межі взаємодії 
лінгвістики, психології та філософії концепти кваліфікуються як категоріальні 
поняття, або природні категорії. Так з’являється природні категорії. Так з’являється природні категорії теорія прототипів, основи 
якої лежать ще у філософських концепціях К. Штумпфа, Е. Гуссерля, М. Мер-
ло-Понті5 [Демьянков 1995: 275]. У трактуванні одних дослідників вона вва-

5 Ця теорія одночасно розвивалася в кількох наукових дисциплінах – у когнітивній психоло-
гії, етнолінгвістиці, а також у теоретичному мовознавстві та філософії. Вважається, що піонерами 
у розробленні цієї теорії були представники когнітивної психології [Демьянков 1995: 275]. 
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жається компромісною між платонівським та вітгенштейнівським підходами 
до поняття “категорія”, у визначенні інших – розглядається як нове бачення 
проблеми категоризації, пов’язане з іменами Е. Рош та Л. Вітгенштейна, і про-
тиставлене класичній теорії інваріантів, започаткованій ще Арістотелем [Веж-
бицкая 1996: 201–230; Демьянков 1995: 273–304; 1994: 32–86]. Якщо класична 
теорія інваріантів розглядає категоріальні поняття як дискретні, такі, що мають 
чіткі межі й ґрунтуються на загальних ознаках, внутрішньо властивих пред-
ставникам відповідних категорій, то прототиповий підхід, навпаки, засвідчує 
недискретність, розмитість меж, випадковість у визначенні речей та їхніх назв. 
У цьому контексті виникла лінгвістична дискусія щодо семантичного опису 
понять, межі яких розмиті. На думку одних дослідників, за спостереженнями 
А. Вежбицької, такий опис передбачає неусталений набір семантичних ком-
понентів (Г. Герш, А. Карамацц), за визначеннями інших (у тому числі самої 
А. Вежбицької), навіть “розмиті” поняття можна чітко розтлумачити за допо-
могою певних дискретних компонентів [Вежбицкая 1996: 201–230]. 

Одним із напрямів лінгвофілософського осмислення концепту є його трак-
тування в дусі У. Куайна як теорії, теорії, теорії знання / фрагмента знання, універсуму зна-
ків у контексті епістемології – особливої автономної дисципліни універсуму 
філософської думки, теорії походження знання як форми філософського осмис-
лення різноманітних когнітивних практик “присвоєння” світу. У такому ракурсі 
видається суттєвим опертя на один із термінів – онтологія Буття (знання, що 
існує поза будь-яким знаковим контекстом, не залежить від будь-якої мови, 
концептуалістики, знакової презентації; лінгвістичні репрезентації в такому 
випадку завжди похідні, вторинні, залежні від дій Божественного Розуму), або 
онтологія існування (знання представлене в будь-яких знаках – слові, теорії, 
концептуалістиці). На думку В. Лук’янця, епістемологія, породивши віру в іс-
нування незмінного нейтрального концептуального каркасу (нейтральної кон-
цептуалістики), тотальної сумірності дискурсів, єдиної універсально-загальної 
мови (концептуалістики або привілейованого універсуму термінів), тим самим 
спровокувала традиційну філософію здійснити багатовікову гонитву за кон-
цептуальними ілюзіями [Лук’янець 2001: 88–113]. 

У межах одного із сучасних напрямів постструктуралізму – філософії
шизоаналізу Ж. Дельоз та Ф. Гваттарі розглядають концепти як такі, що фор-
муються (“виготовляються”) лише у лоні філософії. На думку цих дослідників, 
концепти потребують концептуальних персонажів (передумов мислення), які, 
власне, їх і визначають. Людина пізнає світ за допомогою створених нею кон-
цептів. Саме тому концепти завжди несуть на собі особистий підпис на зразок: 
арістотелева субстанція, декартове cogito, кантівське апріорі тощо. Ж. Дельоз 
і Ф. Гваттарі у визначенні концепту постулюють той факт, що він завжди має 
різні й разом із тим невідокремлені один від одного складники, які й визнача-
ють його консистенцію (не існує простих концептів); це певна множинність 
і водночас фрагментарне ціле. Будь-який концепт розпадається на інші концеп-
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ти, з’єднується та співіснує з ними, відсилаючи до інших. Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі 
розглядають концепт як точку згущення, концентрації своїх складників, які не 
бувають ні постійними, ні змінними, а є лише впорядкованими варіаціями. Внут-
рішньоконцептуальні відношення, за трактуванням цих філософів, характеризу-
ються не включенням або розширенням, а виключно впорядкуванням. Концепти 
також процесуальні, вони мають свою історію й становлення, проте не мають 
просторово-часових координат, це – “чиста подія”, а не сутність або річ, це мис-
леннєвий акт із нескінченною швидкістю. Саме тому концепти одночасно є аб-
солютними (як щось ціле) і відносними (у своїй фрагментарності), вони також не 
дискурсивні й не мають референції (концепти автореферентні); це не денотація 
стану речей і не значущість досвіду, це подія як чистий смисл [Делёз 1998].

Отже, в контексті лінгво-логіко-філософського осмислення концепту умов-
но можна виділити такі напрями: наївний, власне концептуалістський, мета-
фізичний, діалектичний, етнокультурний, епістеміологічний, логічний / аналі-
тичний, філософсько-психолінгвістичний, постструктуралістський. 

2. ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ НАПРЯМ

Розглянемо термін концепт у його психолінгвістичному розумінні. 
У плані епістеміологічного аналізу це питання розглядається в збірнику статей 
“Язык и наука конца ХХ века” [Язык и наука конца ХХ века 1995], де наголо-
шується, що термін концепт у радянській лінгвістиці почав уживатися при-
близно в 70-х рр. на позначення “смисловий елемент”, “поняття”. Витворені від 
цього терміна словосполучення, зокрема концептуальна репрезентація (від 
англ. conceptual representation “семантичне представлення”), концептуальні 
сутності (від сутності (від сутності англ. соnceptually based “семантично орієнтований”, соnceptually based “семантично орієнтований”, соnceptually based conceptual 
dependencies “смислові зв’язки”), концептуальне (“поняттєве”) поле, а також 
термін концептуалізація, вперше починають з’являтися в працях І. Мельчука 
(переважно в оглядах семантичних досліджень Р. Шенка), Г. Щура (у перекладі 
книги У. Чейфа), термінологічному тезаурусі С. Нікітіної та ін. Використан-
ня терміна концепт спочатку було пов’язане з розширенням предметного 
поля лінгвістики за рахунок її взаємодії з філософією (інтерпретація концепту 
як абстрактної сутності, не пов’язаної ні з автором висловлювання, ні з його 
адресатом). Пізніше наповнення терміна визначилося не стільки розширенням 
у бік психології, скільки його інтерпретацією, орієнтованою на смисл, який 
існує в людині й для людини. Подальший аналіз терміна концепт зводиться 
до його експлікації в працях А. Вежбицької [Фрумкина 1995: 87–92]. 

Почасти психолінгвістичне осмислення концепту знайшло своє відобра-
ження і в колективній праці “Современная американская лингвистика: Фун-
даментальные направления” [Современная американская лингвистика… 2002] 
в контексті критики об’єктивістських теорій значення, аналізу теорій когні-
тивної (концептуальної) метафори Дж. Лакоффа і М. Джонсона, когнітивної 
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граматики Р. Лангакера, а також у контексті основних ідей прототипового зна-
чення Е. Рош, протиставлення понять “фігура” – “тло”, впроваджених у лін-
гвістику Л. Талмі, понять “профіль” – “база”, запропонованих Р. Лангакером 
[Современная американская лингвистика… 2002: 340–389]. 

Усвідомлення концепту як поняття (пор. із відповідним терміном кон-
цепт-поняття [ФС: 133]) у власне психологічних дослідження знаходимо 
насамперед у так званій теорії поетапного формування понять, в основі якої 
лежать ідеї відомого швейцарського психолога Ж. Піаже [Пиаже 1969]. Її при-
хильники кваліфікують концепти як класифікаційні абстракти, або когнітивні 
універсалії, пов’язані з вивченням розумових здібностей людини та особливос-універсалії, пов’язані з вивченням розумових здібностей людини та особливос-універсалії
тей організації її думки, в основі конструювання яких лежить принцип сор-
тування (синтезу та аналізу) інформації, що групує предмети в окремі класи 
за першопричинами. Іншими словами, процес формування концептів (соncept 
formation) – це вміння людини класифікувати предмети та явища навколишньої 
дійсності, об’єднуючи їх у логічні (або абстрактні) класи понять, що диферен-
ціюються між собою. Сам же пізнавальний процес, за когнітивною теорією, 
передбачає накладання одного етапу (всього їх чотири – сенсомоторний, ін-
туїтивно-передопераційний, конкретно- та формально-операційний) на інший, 
відповідно до яких виділяються спочатку сенсомоторний (символічне й допо-
няттєве мислення), потім образний (інтуїтивне, або наочне, мислення), далі 
мовний (операційне та формальне мислення) типи репрезентацій [Пиаже 1969; 
NEBM (22): 871, 881–884; КСКТ: 158–159]. 

Відтак було започатковано ідею ієрархічної залежності між концептами 
(поняттями), одні з яких (дрібніші, або вужчі) об’єднуються навколо інших 
(більш загальних, або ширших) [Hayes 1985: 93–94].

Вивчення механізмів ідентифікації того чи іншого поняття з відповідним 
об’єктом як набором його найхарактерніших ознак продукувало дослідження, 
в аспекті яких основна увага зосереджувалася на віднаходженні концептів-по-
нять абстрактних об’єктів. З’ясувалося, що такі концепти є багатовимірни-
ми (кожен із таких вимірів відображає певну кількість ознак), у зв’язку з чим 
пожвавився інтерес до природних концептів як понять, розмежованих словами 
словника [GDEL: 2477].

Інший підхід у лоні когнітивістики передбачає оперування категорією ба-
зового (основного) рівня6 (Е. Рош, Р. Браун, Дж. Лакофф, Б. Берлін, П. Кей): 
концепти як такі, що ними керуються в повсякденному житті, формуються на 
“середньому” рівні абстрагування [КСКТ: 13–15]. За визначенням Е. Рош, це 
basic level concepts – поняття на зразок “стілець” чи “кінь”, що є об’єднаннями 
предметів за спільною ознакою. Дослідниця визначає також ще два рівні: най-
вищий, або superordinate concepts, який є загальною класифікацією типів пред-
метів на зразок “мебліметів на зразок “мебліметів на зразок “ ” або “тварини”, та subordinate concepts – рівень спе-

6 Критичний огляд літератури з цього питання представлено в однойменній словниковій статті 
“Краткого словаря когнитивных терминов” О. Кубрякової та ін. [КСКТ: 13–15].
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цільного призначення, що є найбільш деталізованою класифікацією реалій, 
якою користуються в основному фахівці зі спеціальним досвідом або знаннями 
[Rosch 1973: 328–350; Hayes 1985: 94–96]. 

Саме в межах цього підходу була започаткована ідея прототипів, що базу-
валася на експериментально визначеному статистичному потенціалі поняття, 
де прототип співвідносився з мовним концептом, який об’єднує ознаки та влас-
тивості різної ваги за принципом “центр – периферія” (Д. Герартс), де центр 
має структурну стабільність, а периферія – гнучку, аморфну пристосовність 
[Рахилина 2002: 375]. Саме таке бачення проблеми дало підстави іншим до-
слідникам кваліфікувати прототип як динамічний концепт, що складається з 
оптимальних уявлень та цільового образу предметної сфери, а також відхилень 
і деформацій цих уявлень7 [Демьянков 1994: 39–40]. Образ предмета, що нале-
жить якійсь категорії (межі якої розмиті), буде вважатися також прототипом, 
якщо з його допомогою людина адекватно сприймає дійсність. Член категорії, 
що знаходиться найближче до цього образу, оцінюється як найкращий або най-
більш прототиповий екземпляр, ніж усі інші. Як такі, концептуальні структури 
в цій теорії є нічим іншим, як тілесним досвідом, завдяки якому вони й ос-
мислюються [Демьянков 1995: 276; 1994]. 

Такий підхід допоміг згрупувати найбільш характерні ознаки об’єктів як 
суттєві, щоб сформувати основні концепти-поняття, синтезувати повсякденний 
досвід для формулювання значень слів, а також пов’язати, на думку Є. Рахілі-
ної, ідею прототипу з дослідженням мовних класифікацій (передусім предмет-
ної лексики), в результаті чого прототип залишився в статусі неформального 
поняття [Рахилина 2002: 373]. 

Прихильники теорії прототипів у когнітивній психології та лінгвістиці вважа-
ють, що прототипи8 (або екземпляри, зразки понять-категорій) закладені в людсь-
кій свідомості ще від народження, як такі, вони не аналізуються, а просто презен-
товані, ними можна маніпулювати. Так з’являється генетична / породжувальна 
теорія (Н. Хомський, Р. Джекендофф, Дж. Фодор), представники якої вважають, 
що людина ще в дитинстві підготовлена у своїй здатності до формування концеп-
туальних структур. Індивідуальний досвід передбачає лише знання відповідних 
правил оволодіння ними, а мова накладає певні обмеження на генетичне обдаро-
вання. Тобто генетична теорія засвідчила мовно-мисленнєву природу концепту, 
який, крім ментальних репрезентацій, має ще й лінгвістичні форми вираження.

Окрім прототипової (нерівномірної) моделі організації концептів (прототипо-
вий – найбільш типовий, часто вживаний), в лінгвістичних дослідженнях проду-

7 Детальний аналіз теорії прототипів в аспекті її когнітивістського осмислення представлений 
у працях В. Дем’янкова [Демьянков 1994: 32–86; 1995: 273–304]. 

8 У контексті цієї теорії сформувалося три напрями: а) власне семантика прототипів (психо-
логічний та антропологічний підхід у дусі Е. Рош), який визначає значення тієї чи іншої лексеми, 
виходячи лише з типових властивостей-ознак; б) семантика стереотипів (Х. Патнам); в) концепція 
фамільних подібностей (Л. Вітгенштейн) [Демьянков 1995: 276].
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кується думка і щодо інваріантної моделі організації цих структур (інваріантний – інваріантної моделі організації цих структур (інваріантний – інваріантної
далекий від конкретних уживань, дуже абстрактний) [Рахилина 2002: 375, 382]. 

Аналізуючи погляди Л. Талмі щодо співвідношення семантики й дійсності, 
Є. Рахіліна звертає увагу на той факт, що “у своєму сприйманні концептів лю-
дина оперує не лише окремими семантичними ознаками та їхніми множинами 
/ множинностями, а й цілісними образами – контури, або профілі, цих образів 
дають можливість носію мови проводити аналоги між різними концептами, 
порівнювати їх, заміняти один на інший в метафоричних контекстах”, що дає 
також підстави говорити про топологічні типи концептів як різні способи схе-
матизації / ідеалізація дійсності [Рахилина 2002: 372, 379]. 

Сучасні об’єктивістські теорії значення (теорія Г. Фреге, теоретико-мо-
дельна семантика / граматика Монтегю, ситуативна семантика Дж. Барвайса 
і Дж. Перрі) як один із фундаментальних напрямів американської лінгвістики 
ґрунтуються на розумінні концептів як чітко визначених абстракцій на зразок 
логічних формул. Представники цієї теорії вважають, що концепти фактично не 
пов’язані з певним інтелектом, у якому вони перебувають (на відміну, напри-
клад, від образів). У контексті такого розуміння концепту вважається, що зна-
чення має розпадатися на буквальні концепти, які співвідносяться з конкретни-
ми предметами, властивостями та відношеннями у світі [Ченки 2002: 345–346]. 

Таким чином, когнітивістський напрям досліджень зумовив розуміння кон-
цептів як логічних понять, що формуються на певному етапі психічного розвит-
ку людини, є виявом її аналітико-синтезуючої мовно-мисленнєвої діяльності, 
де враховується класифікаційна здатність мозку до узагальнення та абстрагу-
вання від наочно-чуттєвого пізнання дійсності, а також систематизації знань 
про світ. Як одиниці когніції, вони можуть розмежовуватися словами словни-
ка, а також структуруватися в ієрархічній залежності відповідно до рівнів своєї 
організації, що дає підстави говорити про ступені концептуалізації пізнаваль-ступені концептуалізації пізнаваль-ступені концептуалізації
ної діяльності людини. Тобто, концепти-поняття диференціюються за рівнем 
узагальнення життєвого досвіду та знань про світ.

Як зазначає О. Бабушкін, традиційне оперування поняттями, що є ло-
гічними категоріями в їхньому “класичному варіанті” розуміння, не завж-
ди виправдовує себе в дослідженнях концепту, який швидше асоціюється з 
ідеальним змістом, близьким до поняттєвого [Бабушкин 1996]. Тобто в лін-
гвопсихологічному осмисленні цієї ментальної одиниці (так само, як і в лінгво-
філософському осмисленні [див. Розділ І. 1]) з’являється ідея нечітких понять
із невизначеним обсягом та змістом, межі яких розмиті (як така, вона була за-
початкована розмитими множинами Л. Заде [Рахилина 2002: 374]). А тому 
до концептуальних структур, крім логічних понять, долучаються ще й уявлен-
ня, образи як мисленнєві картинки, схеми, символи, пропозиції тощо. За спос-
тереженням О. Кубрякової, когнітологи неодноразово звертали увагу на те, 
що для виділення концептів необхідні також і перцептивне сприймання окремих 
ознак, і предметні дії з об’єктами як цілеспрямовані, а також оцінка таких дій. Про-
те, усвідомлюючи роль усіх цих факторів, наголошує авторка, науковці поки що 
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не можуть відповісти на запитання, як виникають концепти, а лише вказують на 
загальні процеси формування смислів [КСКТ: 89–90]. Ця думка також співзвучна з 
твердженням, що концепти, будучи інтегральними одиницями інтелекту, включа-
ють у себе всі рівні когнітивних структур [Когнитивная психология 2002: 276].

Такий підхід передбачає усвідомлення того факту, що змістовим напов-
ненням концепту є не лише словесно-логічне (логіко-мисленнєві процеси), 
а й власне наочно-образне (чуттєве пізнання – сприймання та уявлення) мис-
лення. Іншими словами, розуміння концепту як дискретної ментальної одиниці 
(логічного поняття) змінюється на усвідомлення його недискретності в струк-
турах людської свідомості, а також на різне бачення внутрішньоструктурної 
організації концепту, що, як такий, об’єднує ознаки й властивості різної ваги. 

Оперуючи абстрактними поняттями, людина весь час порівнює абстракт-
не (словесно-логічне) з конкретним (наочно-образним), що фактично й пород-
жує метафору. У когнітивній лінгвістиці, як зазначає Є. Рахіліна, метафора як 
принцип аналогії займає не периферійне, а центральне місце: практично всі 
значення (навіть граматичні) пов’язані одне з одним ланцюгом метафоричних 
перенесень [Рахилина 2002: 380]. Так з’являється теорія концептуальної (теорія концептуальної (теорія концептуальної ког-
нітивної) нітивної) нітивної метафори9 (Дж. Лакофф, М. Джонсон), де концепт розглядається як 
принцип організації людського сприймання дійсності. Основним її постулатом 
є визначення метафори не як власне мовної, а концептуальної структури, однієї 
з форм концептуалізації дійсності, або особливого способу пізнання, за допо-
могою якого формуються нові поняття, що знаходять вияв у різних засобах 
свого вираження – як мовних, так і немовних (жести, культурні звичаї) [КСКТ: 
55–56; Ченки 2002: 350–355].

Важливу роль у вивченні процесів становлення понять, на основі яких фор-
муються відповідні концепти, відіграла свого часу ідея асоціацій10, яка, влас-

9 Основні типи когнітивних метафор описані в “Кратком словаре когнитивных терминов” за ред. 
О. Кубрякової та ін.: 1) структурні (structural), які концептуалізують окремі сфери шляхом перене-
сення на них структурування іншої сфери; 2) онтологічні (ontological), які категоризують абстрактні 
сутності шляхом визначення їхніх меж у просторі; 3) метафори “канал зв’язку / передачі інформації” 
(conduit metaphor), які є процесом комунікації – рухом смислів, що “наповнюють” мовні висловлю-
вання по “каналу”, який зв’язує мовця і слухача; 4) орієнтаційні (orientational) – структурують кілька 
сфер і задають спільну для них систему концептуалізації; вони здебільшого пов’язані з орієнтацією 
в просторі, з протиставленнями на зразок “вгору-вниз”, “всередині-зовні”, “глибокий-мілкий”, “цен-
тральный – периферійний” тощо; 5) метафори “контейнер” (container metaphor), які експлікують 
смисли як “наповнення контейнерів” (конкретних мовних одиниць); 6) метафори “конструювання” 
(blockbuilding metaphor), які експлікують смисли великих мовленнєвих витворів як “конструкцію”, 
що складаються з дрібних смислів [КСКТ: 55–56].

10 Ідея асоціації відіграла як позитивну, так і негативну (в теоріях асоціанізму) роль. Основні 
тенденції розвитку психолінгвістики в плані виявлення асоціативних зв’язків як у формі матеріалу 
дослідження (вербальні асоціації), так і у вигляді схем аналізу спочатку в психології мовлення (до 
появи психолінгвістики в 50–60-х рр. ХХ ст.), потім у психолінгвістиці представлені в одній із праць 
Є. Тарасова, де автор зазначає, що перші напрацювання в цьому напрямі, засвідчені психолінгвісти-
кою Ч. Осгуда, були позбавлені лінгвістичних ідей, проте експериментальне вивчення асоціативно-
го значення, зроблене за межами психолінгвістики, залишило свій слід у галузі співробітництва цих 
наук [Тарасов 1987: 24, 39, 45]. Детальний аналіз основних напрямів експериментальних досліджень 
вербальних асоціацій дає у своїй дисертаційній роботі Н. Гасіца [Гасица 1990: 40–46].
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не, й пов’язала їх зі сферою пам’яті. Вважається, що концепти тісно пов’язані 
з асоціативним простором (виявляючись у ньому) і зберігаються в структу-
рах семантичної, або, як її ще називають, довготривалої, постійної, статичної 
пам’яті (LTS)11 [Аткинсон 1980; Clifford 1991: 377–389; Трофімов 2002: 88–97], 
що акумулює в собі значущу інформацію про світ, систематизовану у вигляді 
асоціативної сітки, яка через посередництво поняттєвих структур (логічні 
зв’язки) і мовної реальності (міжвербальні зв’язки) набуває предметних форм 
та експлікується у вигляді семантичної (або семантичної (або семантичної асоціативно-вербальної) асоціативно-вербальної) асоціативно-вербальної сітки12

як ієрархії словесних асоціацій, міжвербальних (смислових) зв’язків та про-
позиційних структур – репрезентантів реальних відношень між об’єктами або 
об’єктом і його властивостями, враховуючи їхнє усвідомлення людиною. Вуз-
лами такої сітки можуть бути як вербальні одиниці (логогени), так і невербаль-
ні репрезентації (імагени) [КСКТ: 10–11; Рогожникова 1990: 96–100; Роммет-
вейт 1972: 64; Когнитивная психология 2002: 102]. 

Психологічна теорія слова, за якою значення розглядалося не як систе-
ма або сукупність семантичних компонентів, а психологічний феномен, що 
є “динамічною ієрархією процесів”, та експериментальна психосемантика 
основними фрагментами такої структури вважали асоціативні поля [Леон-
тьев 1971: 7–8; Апресин 1974; Верещагин 1978; Залевская 1982; 1990: 77–132; 
Петренко 1983; Ульянов 1989; 1989*; Мартинович 1993: 93–99] – цілий ряд 
об’єктивованих слів-реакцій на запропоновані інформантам слова-стимули, 
де, як зазначає А. Супрун, виділяються часто повторювані (ядро) та порівня-
но рідкісні, малоповторювані (периферія) реакції, що також розподіляються 
за певними напрямами (структура поля) як визначальними в процесі форму-
вання понять [Супрун 1979: 3, 8–9]. 

Власне, усвідомлення ієрархічної залежності фрагментів семантичної сіт-
ки як “superset – subset” відношень, коли структури нижчих (subordinate) рів-
нів об’єднуються у вищі (superordinate) [Hayes 1985: 93–94; Clifford 1991: 399], 

11 У сучасних дослідженнях із когнітивістики розрізняють також пам’ять: за тривалістю закріп-
лення й збереження матеріалу – епізодичну, або ситуаційну, динамічну, процесуальну, оперативну, 
короткотривалу (STS) як продукт перцептивної діяльності людини; за відношенням до компонентів 
структури діяльності (мотиви, цілі, засоби) – мимовільну і довільну, механічну й смислову; за харак-
тером психічної активності – рухову, емоційну, образну, словесно-логічну [Аткинсон 1980; Clifford 
1991: 377–389; Трофімов 2002: 88–97]. 

12 Поняття семантичної сітки як спрощеної моделі репрезентації знань (пізнавальної діяльності) 
у семантичній пам’яті людини розроблене на основі штучного моделювання мовних процесів, тоб-
то за аналогією до моделей репрезентації інформації в семантичній пам’яті комп’ютера. Одним із 
найвідоміших напрямів роботи в цьому аспекті були експерементальні дослідження О. Коллінз та 
М. Куїлліана (які власне й започаткували це поняття в 60-х рр. ХХ ст.), детально описані Б. Кліф-
фордом та Н. Гейзом у підручниках з психології [Clifford 1991: 398–400; Hayes 1985: 93–94]. Прооб-
разом семантичних сіток, першими своєрідними семіотичними моделями репрезентації знань були 
семантичні мови. Окремі відомості про різновиди цих мов та практичне застосування в 70-80-х рр. 
семантичних сіток у сфері кібернетичного моделювання подаються, наприклад, в енциклопедично-
му словнику  І. Штерн “Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики” (1998) [ШВТ: 298–301].
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дало можливість визначати місткіше значення слова, ніж те, в якому воно 
вживається. З’ясувалося, що в мовній свідомості людей існує значення (його 
кваліфікували як асоціативне, або психологічно реальне), справжній обсяг яко-
го більший від того, що представлений у словниках [Любимов 1977: 25–32; 
Залевская 1982: 32; Першаева 1982: 53–58].

У сучасних когнітивних дослідженнях окремі фрагменти, або вузли, асо-
ціативно-вербальних сіток одними дослідниками кваліфікуються як концеп-
ти, іншими – як ознаки концептів. Із кожним вузлом семантичної сітки, за 
визначенням О. Кубрякової, у довготривалій пам’яті людини пов’язані, та-
ким чином, асоціативно разом із ним збуджувані відомості (інші концеп-
ти), вилучення яких із пам’яті визначається як індексування через поняття 
[КСКТ: 168–169]. Попри всі розбіжності таку сітку називають концептуаль-
ною [КСКТ: 168–170], а її графічне зображення – концептуальним графом, 
або графом концептуальних залежностей [ШВТ: 195–196; КСКТ: 168–169]. 
Це своєрідні формалізовані моделі репрезентації знань та ситуацій за допо-
могою спеціального словника, так звані “соgпіtive economy model of human 
semantic memory” (моделі пізнавальної діяльності / когнітивні моделі семан-
тичної пам’яті людини) [Clifford 1991: 398–400]. Для кожної одиниці такого 
словника задається низка концептуальних (глибинних) відмінків – семантич-
но-синтаксичних одиниць, що використовуються переважно в штучному ін-
телекті для репрезентації смислової структури речення (Р. Шенк, Л. Бірінба-
ум, Дж. Мей) [ШВТ: 195–196, 71–73]. 

Проблеми концептуалізації розглядаються також у теорії когнітивної гра-
матики, де поняття “концептуалізація” ототожнюється з поняттям “значення”. 
Згідно з цією теорією, концептуалізація включає в себе як усталені, так і нові 
концепти, які, крім мовно-мисленнєвої інформації, містять ще й сенсорний, мо-
торний та емоційний досвід [Ченки 2002: 349–350].

Ураховуючи той факт, що пізнавальна діяльність людини виявляє себе 
як на рівні свідомих (чуттєве та раціональне пізнання), так і підсвідомих 
(інтуїція, автоматизми і т. ін.) структур [ВЭФ: 795–796], у наукових до-
слідженнях концепти починають розглядатися як щось більше, ніж просте 
обґрунтування шляхів категоризації знань, а також як щось дуже активне, а 
не лише пасивне записуванням інформації про світ, оскільки вони можуть 
включати ідею про рухову діяльність. З’являється низка наукових пошуків 
у плані спостереження за руховою діяльністю людей (різними видами дій, 
рухами, маніпуляціями з предметами, а також послідовністю їхнього ви-
конання, що допомагають адаптуватися до природних умов існування). 
У зв’язку з цим активно розробляються ідеї: 1) поведінкових концептів – 
спрямованих (цілеспрямованих та вольових) дій людей у типових ситуаціях, 
формалізованих у схемах, які складаються з ідей, планів, пам’яті про дії (вже 
реалізованих або таких, що, можливо, ще реалізуються у майбутньому), тоб-
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то більш загальних структурах, ніж концепти-поняття13 [Hayes 1985: 97–98]; 
2) динамічних зразків процесів сприймання та моторних програм людини – “об-
разних схем” /“образів-схем” (image schema) – схематичних структур, за допо-
могою яких організовується фізичний досвід людини, представлений у її відчут-
тях, рухах, положенні тіла (фізичні концепти). Образні схеми (фізичні концепти) 
можуть перетворюватися або розширятися в абстрактні концепти, тобто пере-
носитися з однієї просторової ситуації на іншу або з просторової ситуації на 
непросторову. У результаті перетворень одного концепту в інший утворюється 
семантична сітка даної лексеми або морфеми [Ченки 2002: 346–350]. 

Розуміння абстрактних концептів як розширення (перетворення) фізичних 
понять у контексті взаємодії когнітивної семантики та філософії мови знахо-
димо в одній із праць А. Ченкі, який вважає, що в результаті різних видів роз-
ширень та перетворень одного концепту можна говорити про семантичну сітку 
даної лексеми або морфеми [Ченки 2002: 349–350].

Прихильники поміркованої біхевіористичної (поміркованої біхевіористичної (поміркованої біхевіористичної необіхевіористичної) необіхевіористичної) необіхевіористичної теорії 
стимулу – відповіді, або техніки оперантного зумовлення, Б. Скіннера здебіль-
шого відкидають посилання на раціональні процеси формування концептів (зок-
рема поведінкових) як щось свідоме, цілеспрямоване, апелюючи до випадкових 
рухів та механічних реакцій, що їх здійснює людина. Виникає ідея моделювання, 
або побудови, можливої, “оперантної” поведінки як сукупності дрібних ланок 
простих поведінкових актів, що знайшло відображення в різних видах програмо-
ваного навчання [ГУПС: 307; NEBM (3): 514; Романець 1998: 215–220].

Згідно з ідеями конекціонізму (Д. Румельхарт, Дж. МакКлелланд), зокрема 
з нейролінгвістичними моделями репрезентації концептуальних структур, 
концепт виникає в результаті паралельного збудження елементів “нейронної 
сітки” (множини / множинності елементів – вузлів із зв’язками між ними), при-
чому окремі елементи сітки (ними можуть бути слід пам’яті, лексична оди-
ниця, образ, поняття, фрейм) жодної концептуальної інтерпретації не мають. 
Як такий, концепт “збирається” із сукупності своїх ознак, якими і є елементи 
сітки. Найпростішим варіантом сітки вважають гіпертекст [Clifford 1991: 375–
407; КСКТ: 86–89; Когнитивная психология 2002: 17–18].

У лоні когнітивізму зародилося також дослідження, яке проводилося шля-
хом добору концептуальних партнерів як відповідей на запропонований сти-
мул. Як таке, воно знайшло своє відображення в експериментах, спрямованих 

13 Яскравим прикладом таких структур, як зазначає Н. Гейз, є схема (у кожної людини своя), 
як користуватися суспільним транспортом, яка включає згадку про той чи інший вид транспор-
ту, а також знання про вартість проїзду, як здійснювати оплату за проїзд та багато інших аспектів 
[Hayes 1985: 97–98]. Зазначимо також, що, окрім людських (human concepts), у когнітивній психоло-
гії вивчаються і тваринні (animal concepts) концепти, під якими розуміють попереджувальні умов-
ні сигнали, що викликають відповідну поведінку (реакцію) тварин, коли виникає загроза їхньому 
життю. Наприклад, можна говорити про концепт тривоги як сукупність усталених (але різних) сиг-
налів та рухів мавп, спричинених появою великого хижого птаха, звіра або змії [Hayes 1985: 97–98; 
NEBM (22): 883–884].
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на віднаходження контекстуальних смислових еквіполентів (з урахуванням 
критеріїв асоціювання, синонімії, подібності та гіперо-гіпонімії) як централь-
них компонентів значення, що вступають між собою в асоціативно-логічні 
зв’язки, вербально представлені у вигляді усічених слів, які виражають зміст 
того чи іншого поняття. Результатом нових пошуків став cловник концептів ан-
глійської мови Ж. Лаффаля14, де фіксуються умовно кодовані назви – концепти, 
семантично ідентифіковані з тим чи іншим поняттям [LCDЕ: 7–11]. Видається 
цікавим такий факт: Ж. Лаффаль засвідчує концепт слова сoncept, яким є вер-
бально виражене поняття-категорія “idea”, що відсилає до розумових процесів, 
мислення та пізнання й містить у собі такі моменти: розуміння і мислення; 
запам’ятовування та усвідомлення; аналіз і пояснення; символічні репрезента-
ції у вигляді карт і діаграм; пропозиції та переконання [LCDЕ: 55, 24–25]. 

Отже, психолінгвістичне осмислення поняття концепту засвідчене пере-
важно двома фундаментальними напрямами досліджень – когнітивною лінг-
вістикою (зокрема когнітивною семантикою) та когнітивною психологією, 
у лоні яких щодо предмета нашого вивчення привертають до себе увагу те-
орії поетапного формування понять, базового рівня, прототипів, генетич-
на, когнітивної граматики, конекціонізму, об’єктивістські теорії значення, 
[нео]біхевіористичні теорії та наукові ідеї нечітких понять, а також асоціа-
тивної природи мислення15. 

3. ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ

У цьому параграфі пропонуємо короткий огляд як лінгвокультурологіч-
ного розуміння поняття “концепт”, так і основних напрямів лінгвокультуро-
логічних досліджень, пов’язаних із вивченням концепту як одиниці культури
та когніції людини. 

Це питання знайшло своє часткове висвітлення в працях С. Воркачова та 
Н. Слухай [Воркачев 2002; Слухай 2002: 462–470]. Якщо С. Воркачов дифе-
ренціює основні підходи до лінгвістичного розуміння концепту лише з огляду 
на його інтерпретацію як семантичного (смислового) утворення, що фактично 
засвідчує один напрям наукових пошуків, то Н. Слухай у своїх спостереженнях 
над сучасними лінгвістичними теоріями концепту як мовно-культурного фено-

14 Йдеться про створення словника тезаурусного типу, подібного до словника П. Роже (1852), 
який дістав назву “A Concept Dictionary of English” (J. Laffal, 1973). Якщо в тезаурусі П. Роже сло-
ва-поняття групуються в ієрархічну залежність на основі логічних зв’язків [RTE], то Ж. Лаффаль 
розподілив слова-концепти за концептуальними сферами, враховуючи логіко-психологічні (-асоціа-
тивні) зв’язки як такі, що формують концептуальну картину мови [LCDЕ]. 

15 У лоні когнітивістики вирізняють ще теорії штучного інтелекту, в яких у контексті розроб-
лення електронних форм та моделей репрезентації знань як аналогових людським процедурам 
оброблення інформації розглядаються й концептуальні структури, зокрема концептуальні моделі, 
проте цей аспект виходить за межі нашого дослідження.
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мену акцентує увагу здебільшого на вимірах, ознаках та компонентах концеп-
ту, за якими дослідники його описують. Кожен із дослідників у своїй спробі 
схарактеризувати сучасне лінгвістичне осмислення концепту виділяє три ос-
новні підходи. 

За спостереженнями С. Воркачова, перший із них базується на широкому 
розумінні концептів як лексем, значення яких є змістом національної мовної 
свідомості і які формують наївну картину світу. Сукупність таких одиниць 
утворює концептосферу мови, в якій концентрується культура нації. У тако-
му ракурсі актуальними стають поняття “спосіб концептуалізації світу” та 
“концептуальна модель” (Д. Лихачов, І. Михальчук). Другий підхід – вузьке 
розуміння – кваліфікує концепт як семантичне утворення, позначене лінгво-
культурною специфікою, що характеризує носіїв певної етнокультури. Сукуп-
ність таких концептів утворює концептуальну сферу (ділянку) як частину ціліс-
но структурованого семантичного простору – концептосфери (Ю. Степанов, 
В. Нерознак). Третій підхід – це розуміння концептів як метафізичних ключо-
вих семантичних утворень менталітету, перелік яких є обмеженим (“душа”, 
“істина”, “свобода”, “щастя”, “любов”, “любов”, “ ” та ін.). Іншими словами, концепти 
розглядаються як ментальні сутності високого або граничного ступеня абс-
трагування, які відсилають до “небаченого світу” духовних цінностей, смисл 
яких виявляється лише через символ – знак, що передбачає використання 
свого образного предметного змісту для вираження змісту абстрактного 
(Т. Снітко) [Воркачев 2002]. 

Н. Слухай зосереджує увагу на системно-мовному, денотативному та денотативному та денотативному сиг-
ніфікативному підходах. Перший – це осмислення концепту в єдності його сис-ніфікативному підходах. Перший – це осмислення концепту в єдності його сис-ніфікативному
темно-мовних вимірів за осями синтагматики, парадигматики та асоціативних 
зв’язків крізь призму типових пропозицій як лінгвістичних моделей ситуацій 
(Г. Джинджолія), другий – передбачає посилену увагу до опису позамовного ко-
релята пропозиції / ситуації, що дозволить коректно використовувати концеп-
ти (О. Кошелев), третій – осмислення концепту через аналіз його сигніфікатив-
ного поля. Останній передбачає такі визначення концепту: наївно-мовне, або 
розуміння концептів як семантичних примітивів (О. Шмельов, А. Вежбицька, 
Д. Лихачов); лінгво-енциклопедичне, коли концепт описується за трьома рівнями 
ознак – дефінітивними, енциклопедичними та імплікативними семами (С. Ворка-
чов); лінгвоміфопоетичне (Л. Панова, О. Єрмакова) [Слухай 2002: 462–470].

О. Левченко, розмірковучи над положеннями С. Воркачова, В. Телії, В. Ко-
ноненка, В. Жайворонка, Р. Кіся, О. Селіванової, А. Вежбицької, Є. Рахіліної, 
Є. Бартмінського, З. Мужинського, Т. Булигіної, О. Шмельова, І. Голубовської, 
а також спираючись на окремі з них, відстоює точку зору щодо розрізнення 
термінопонять “концепт” і “культурно значущий концепт” у лінгвокультуро-
логії (в іншій інтерпретації – “концепт культури”, “ключовий культурний кон-
цепт”, “культурний концепт”, “лінгвокультурний концепт”, “лінгвокультурний концепт”, “ ”, “етноконцепт”), 
а також неможливості застосування в межах лінгвокультурології погляду 
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на концепти як ментальні конструкти, що “стоять” лише за абстрактними 
сутностями [Левченко 2003]. 

Зрозуміло, що когнітивістське визначення поняття “концепт”: концепт як 
ментальна одиниця / одиниця когніції людини – “когнітивний концепт” (суміж-
не термінопоняття “[лого]епістема”), об’єктивоване на межі взаємодії когні-
тивної лінгвістики й когнітивної психології, дещо відрізняється від його лін-
гвокультурологічного розуміння: концепт як одиниця культури – “концепт 
культури”, “лінгвокультурний / культурно-мовний концепт”, “лінгвокультурний / культурно-мовний концепт”, “ ”, “культурологіч-
ний / культурний / “духовний” концепт”, “етноконцепт”, “культурно значущий 
концепт” (суміжне термінопоняття “[лінгво]культурема”), яке продукується 
на стику двох наук – лінгвістики й культурології. Якщо в першому випадку 
виникає необхідність абстрагуватися від культурного простору, в якому фор-
мується концептуальна структура, то в другому – від загальних принципів її 
ментальної організації, акцентуючи увагу здебільшого на особливостях кон-
цептуалізації світу в тій чи іншій етнокультурні [Карасик 1997; Маслова 2001: 
48; СК: 40–76; Опарина 1999: 34–35; Карасик 2001; Голубовская 2002: 70–131; 
Левченко 2003]. Попри все розмаїття термінологічного визначення цих понять, 
вони фактично позначають ту саму ментальну сутність, проте в різних аспектах 
її вивчення.

У свою чергу, взаємодія цих двох напрямів теоретичного осмислення 
концепту16 спричинила не лише появу нових термінопонять на позначення 
різних його типів [див. Розділ ІІ. 3], а й дещо модифіковане його тлума-
чення як “багатомірного культурно-значущого соціопсихічного утворення 
в колективній свідомості, опредметненого у тій або іншій мовній формі”, 
“одиниці колективного знання / свідомості, що відсилає до найвищих ду-
ховних цінностей, має мовне вираження і відзначена етнокультурною спе-
цифікою”, “згустку культури у свідомості людини” тощо [Воркачев 2002; 
Карасик 1997; СК: 40]. 

Якщо на стику когнітивної лінгвістики та когнітивної психології формується 
загальна тенденція до визначення концепту як одиниці пізнання (пізнавання) – 
когнітивної структури, то в лінгвокультурологічних дослідженнях – тенден-
ція до його інтерпретації як одиниці знання (індивідуального і / або колектив-
ного, наївно-побутового чи наукового), або інформаційної одиниці – інформе-
ми17, що є концентрованим вираженням досвіду як окремо взятої особистості, 
так і соціуму загалом. Таке лінгвокультурологічне бачення концепту ґрун-
тується на визначенні культури як системи знань, або соціально значущої ін-
формації. Акумулюючись у структурах пам’яті людини (внутрішня концеп-

16 Будь-яке культурологічне дослідження водночас є й когнітивним, оскільки взаємодія мови 
і культури відбувається у свідомості [Карасик 2001].

17 “Інформема, що пройшла через семіозис, – це іменована інформема, або концепт” [цит. 
за Голубовская 2002: 198].
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туальна система), культурна інформація експлікується в тих чи інших кодах 
(знаках) культури18 і регулює програми діяльності, поведінки та спілкування 
людей [Когнитивные исследования… 2003; Воркачев 2002]. 

Що ж до самих концептів як одиниць культури, то вони, на думку Є. Опарі-
ної, підтримуються певними рядами усталених словосполучень (фразеологіз-
мів, прислів’їв, ідіом, мовленнєвих формул) та інтерпретуються через посе-
редництво культурних конотацій, тобто за допомогою еталонів, стереотипів 
культури, прототипових ситуацій як настанов культури, що фактично ототож-
нює їх з образами та “стертими” метафорами, які утворюють особливий тип ре-
гулярності19 і базуються на асоціативно-парадигматичних відношеннях [Опа-
рина 1999: 41–43]. Таке розуміння концепту зумовлене, власне, осмисленням 
наївно-побутових концептів у контексті етнолінгвістичної та етнолінгвістичної та етнолінгвістичної етнокультуро-
логічної парадигм.логічної парадигм.логічної

В окремих дослідженнях концепти інтерпретуються як своєрідні “ал-
гебраїчні вираження” значення слова, якими носії мови оперують в усному 
та писемному мовленні, оскільки повністю осягнути значення як таке люди-
на або не встигає, або не може, а інколи взагалі інтерпретує його по-своєму. 
Таке розуміння віднаходимо в Д. Лихачова, який, частково поділяючи погляди 
С. Аскольдова щодо функції заступання концептів (концепти як загальні понят-
тя, засоби пізнання, мисленнєві утворення, що заступають у процесі мислен-
ня невизначену множинність однорідних предметів – концепти як заступники 
реальних предметів, концепти як заступники окремих сторін предмета або 
реальних дій, концепти як заступники мисленнєвих функцій, а також прихо-
вані “потенції” значень [Аскольдов 1997: 269–270]), водночас опозиціонує 
себе: на відміну від С. Аскольдова він вважає, що концепт існує не для самого 
слова, а для кожного основного (словникового) значення слова окремо; кон-
цепт є результатом зіткнення словникового значення слова з особистим та на-
родним досвідом людини [Лихачев 1997]. 

Звідси продукується диференціація понять “концепти як заступники” / “кон-
цепти як потенції значень”, “концепти слова”, “концепти поняття” (спрощу-
ють спілкування й тісно пов’язані з людиною та її національним, культурним, 

18 Культура є складною організацією семіотичних систем, якими можуть бути будь-які фраг-
менти людського світу, що функціонують як знаки: людина та її діяльність і вчинки, коли вони 
стають зразками для інших людей, природна мова, різні види штучних мов (мова науки, мистецтва, 
системи сигналів та символів, що забезпечують комунікацію тощо). Функцію особливих знаків мо-
жуть виконувати також предмети “другої природи”, які створює людина, наприклад: засоби пра-
ці, техніка, предмети побуту (феномени матеріальної культури); витвори мистецтва, філософські, 
етичні, політичні вчення, наукові знання, релігійні ідеї тощо (феномени духовної культури) [ВЭФ: 
524–526]. У культурологічних дослідженнях розрізняють чотири типи культурних кодів, або чотири 
типи моделювання дійсності: 1) семантичний / “символічний”; 2) синтаксичний; 3) асемантичний і 
асинтаксичний; 4) семантико-синтаксичний [Лотман 2001: 400–417].

19 Термін В. Телії [Опарина 1999: 40–41, 31]. 



28

професійним, віковим та ін. досвідом) і “концепти окремих значень” (залежать 
один від одного, утворюють певні цілісності – концептосфери / концептуальні 
сфери / сфери концептів). Так, у контексті лінгвокультурологічного бачення 
проблеми, починаючи з 90-х рр., розробляються поняття “концептосфера” / 
“концептуальна (концептуалізована) сфера” / “когнітивна сфера” / “домен”, 
зокрема в когнітивній граматиці Р. Лангакера, в працях Д. Лихачова, Ю. Степа-
нова та ін. [Ченки 2002: 357–358; СК: 59–62, 64–68; Лихачев 1997]. 

У визначеннях культури як моделі поведінки, дій та звичаїв [Когнитивные 
исследования… 2003] концепт ідентифікується з міфом, звичаєм, звичкою, обря-
дом, ритуалом як щось символічне (концепт як знак культури) [Маслова 2001]. 

Згідно з ідеєю посередництва, концепт – це посередник у когнітивно-куль-
турному просторі як спосіб представлення культурної інформації в номі-
нативних одиницях мови20 (див. праці Н. Арутюнової, В. Маслової, В. Телії, 
Є. Опаріної, Н. Брагіної, І. Сандомирської). За визначенням Н. Арутюнової, 
концепти утворюють культурний прошарок, який власне і є посередником між 
людиною і світом [Арутюнова 1993: 3]. У цьому контексті продукується термін 
культурний концепт, уживаний на позначення імен абстрактних (“непред-
метних”) понять, у семантиці яких сигніфікат переважає над денотатом. Такі 
одиниці не мають “опори” в позамовній дійсності у вигляді предметних ре-
алій-денотатів (наприклад: “воля”, “совість”, “правда”, “життя”, “смерть”, 
“думка”, “талант”, “інстинкт” тощо). Існує думка, що це в основному най-
менування внутрішнього світу людини – його психологічних, інтелектуальних 
та моральних якостей, емоцій, а також морально-етичних і соціальних понять 
[Опарина 1999: 40–41], зміст яких “конструюється” носіями мови, враховую-
чи характерну для кожної лінгвокультурної спільноти систему цінностей (ось 
чому культурні концепти виявляють специфіку мовної картини світу). У фор-
муванні змісту таких одиниць відіграють провідну роль фонові знання, пресу-
позиції, місце і роль позначуваного явища в системі ціннісних орієнтацій лю-
дини або соціуму. Щодо культурно-національної специфіки імен абстрактних 
понять, вона в значній мірі виявляється через їхню усталену сполучуваність, 
яка фіксує й відтворює найбільш важливі для мовної картини світу “кванти” 
смислу [Маслова 2001: 48; Опарина 1999: 35].

Дещо інше бачення концепту представлене в теоретичних положеннях, 
зорієнтованих в одних випадках на “смисл, який існує в людині і для людини, 
на інтер- та інтрапсихічні процеси, на означування і комунікацію” [Фрумкина 
1995: 89], в інших – на ціннісне навантаження. Орієнтація на смислову органі-
зацію концепту зумовила його розуміння як змісту мовного знака, семантичної 
сутності / одиниці / ознаки, семантичного утворення, вербально репрезенто-

20 Узагалі розрізняють чотири способи представлення культурної інформації в одиницях мови, 
що формалізуються в таких сутностях: 1) культурних семах; 2) культурному тлі; 3) культурних кон-
цептах; 4) культурних конотаціях [Опарина 1999: 34]
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ваного / культурно відзначеного вербалізованого / екзистенціонального смис-
лу; “резервуару” / сукупності смислів тощо [Воркачев 2002; Колесов 1992]. 
Ці положення ґрунтуються на твердженні, що історично будь-яке ключове 
слово національної мови проходить шлях семантичного розвитку від смисло-
вого етимона, або “зародка”-концептуму, через образ-подібність та концеп-
тус-поняття до культурного символу, що знаходить відображення в процесах 
прирощення смислів слова [Колесов 1992]. Таке бачення концепту ініціювало 
опозицію термінопонять “вихідний концепт” / “концепт-етимон” / “концеп-
тум” – “концепт культури” / “концептус”, а також термінопоняття “концепту-
альне значення” / “концептуальне поле” [там само].

 У працях А. Вежбицької теорія смислової організації структури знань (лек-
сичного значення) виявляє себе як антропо- та етноцентрична. Дослідниця 
розглядає концепт як об’єкт із світу “Ідеальне “Ідеальне “ ”, що має ім’я та відображає пев-
ні культурно зумовлені уявлення людини про світ “Дійсність” (сама ж дійсність 
опосередкована мисленням та мовою), причому те саме слово може репрезен-
тувати різні ментальні утворення. А. Вежбицька протиставляє дві структури 
знань – “концепт-мінімум” (характеризує неповне володіння смислом слова) 
та “концепт-максимум” (охоплює повне володіння смислом слова і вклю-
чає енциклопедичний додаток, що розширює концепт за рахунок професій-
них знань). В обох випадках концепт як поняття розглядається “у контакті 
з діяльністю людини”, виходячи з типових ситуацій використання об’єкта, ви-
раженого відповідним словом, значення якого встановлюється. За цією теорією, 
кожна мова – це різний спосіб концептуалізації світу, зумовлений своєрідністю 
національного характеру її носіїв. Лише через аналіз мови (мовних значень) 
можна реконструювати особливості національного характеру того чи іншого 
етносу, виявити ті чи інші “етнопсихологічні аксіоми” [ШВТ: 192–194, 207; 
Фрумкина 1995: 89–91].

Антрополінгвістичний напрям досліджень у контексті проблеми “мова 
і культура” засвідчений лінгвістичною розвідкою Г. Піхта, в якій опозиціо-
нується “загальний концепт” (general concept) та “індивідуальний концепт” 
(individual concept). Загалом концепт усвідомлюється як такий, що характери-
зується загальними властивостями класу об’єктів, тобто формується як абс-
тракція; він може формуватися в результаті інших процесів (не обов’язково 
абстрагування), є динамічним, має певний “життєвий” цикл, визначений ког-
ніцію, не пов’язаний із часом та простором, пов’язаний із професійним кон-
цептуальним апаратом; має більш-менш фіксований зміст, часто узгоджений 
із професійною спільнотою; охоплює те чи інше знання у певний проміжок 
часу і може видозмінюватися в культурному дискурсі та передаватися за допо-
могою знаків [Picht 2004: 119]. 

Орієнтація на ціннісне навантаження концепту (концепт як ціннісна до-
мінанта, ключове слово, ядерна / базова одиниця), представлена в працях 
Л. Панової, Г. Слишкіна, В. Карасика, А. Вежбицької, В. Колесова, Н. Арутю-
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нової, О. Шмельова, Т. Булигіної, В. Маслової (аксіологічна теорія культурних 
домінант) виявляє себе через антропоцентричну концепцію (сукупної) мов-
ної особистості21 як узагальненого образу носія культурно-мовних цінностей, 
знань, настанов та поведінкових реакцій, що засвідчує в одних випадках факт 
етнокультурної авторизації семантичних одиниць [Воркачев 2002], в інших – 
кореляцію “полілектна – ідіолектна22 особистість” [Нерознак 1996: 113–114]. 
На основі знань, власного досвіду, особистісного ставлення до світу в ентально-
психонетичному комплексі людини крізь призму духовно-емоційного досвіду 
певного етносу формуються вищі орієнтири поведінки, що ґрунтуються на тій 
чи іншій системі цінностей, де останні визнаються найбільш фундаментальни-
ми характеристиками культури. Розрізняють: зовнішні (соціально зумовлені) 
та внутрішні (персонально зумовлені) цінності, індивідуальні (персональ-
ні, авторські), мікрогрупові (в сім’ї, між близькими друзями), макрогрупові 
(соціальні, рольові, статусні та ін.), етнічні, загальнолюдські, а також цінності 
типу цивілізації (наприклад, цивілізація сучасного індустріального суспіль-
ства, цивілізація середньовічного християнства) [Карасик 1996].

Як така, ієрархія цінностей, що лежать в основі оцінки, організовується 
в ціннісну (концептуальну) картину світу, в якій розмежовуються етнокуль-
турний та соціокультурний плани (залежно від типу оцінних відношень), 
що продукує відповідні типологічні різновиди концептів: мікро(макро)групові 
концепти, індивідуальні концепти, реальні концепти, потенційні концепти, 
загальнолюдські концепти, національні концепти [Слышкин 2000; Карасик 
1996; Карасик 2001; Попова 1999: 26]. 

Аксіологічна концепція культурних домінант знаходить своє втілення та-
кож у концепції національно-культурних вербальних стереотипів А. Вежбиць-
кої, де поняття “культурна домінанта” видається дещо співзвучним із понят-
тям “ключове слово”. До ключових слів дослідниця відносить, наприклад, слова 
English, Russian, Polish, German, Japanese, крізь призму яких, на її думку, влас-
не, й усвідомлюється та чи інша культура [Wierzbicka 1997]. В одній із праць 
В. Маслової ця ідея виявляє себе через поняття “ключовий концепт культури” – 
ядерна / базова одиниця картини світу, що має екзистенційну значущість як 

21 У структурі мовної особистості виділяють три рівня: вербально-семантичний, або структурно-
системний (передбачає для носія нормальне володіння природною мовою), лінгвокогнітивний, або 
тезаурусний (одиницями цього рівня є поняття, ідеї, концепти, що для кожної мовної індивідуаль-
ності організовуються в ту чи іншу картину світу), прагматичний, або мотиваційний (об’єднує цілі, 
мотиви, інтереси та інтенції) [Караулов 1987: 48–68].

22 Відповідно до двох типів асоціативних зв’язків між ментальними та мовними одиницями 
(стандартних, або соціальних, та нестандартних, або асоціальних) В. Нерознак виділяє два типи 
ідіолектної особистості: стандартна мовна особистість (відображає усереднену літературну норму 
мови) і нестандартна мовна особистість (така, що відхиляється від установлених мовних зразків 
і поєднує в собі верхній /письменники, майстри художнього слова/ та нижній /носії мови, схильні 
використовувати ненормативну лексику/ рівні мовної культури) [Нерознак 1996: 114–116].
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для окремої мовної особистості, так і для лінгвокультурної спільноти загалом. 
Як такими визнаються абстрактні імена. Дослідниця поділяє концепти куль-
тури на три групи: 1) “космічні”, філософські категорії, або універсальні ка-
тегорії культури (“час”, “простір”, “рух”, “рух”, “ ”, “причина”); 2) соціальні, або куль-
турні, категорії (“свобода”, “право”, “справедливість”, “праця”, “власність”); 
3) категорії національної культури (наприклад, в російській культурі – “воля”, 
“доля”, “соборність”) [Маслова 2001: 51]. 

Модифікований варіант цієї концепції знаходимо в одній із праць І. Голу-
бовської, де поняття “національний інтелектуально-оцінний концепт” (НІОК) 
співвідноситься з поняттям “етнічно-мовний образний еталонний стереотип”. 
На думку дослідниці, НІОК є носієм і виразником етнічно зумовлених нюансів 
“світоосмислення, світочуттєвості та світооцінки”, він ніби “накладається” 
на єдиний поняттєвий базис людської мови, мислення та культури, деталізую-
чи та втілюючи його в національно-специфічних формах, він тим самим виз-
начає характер національної ментальності й реалізується на лексичному рівні 
мовної системи у вигляді певних образів, еталонних стереотипів та символів, 
які здебільшого функціонують у складі фразеологічних одиниць [Голубовская 
2002: 196–244].

В окремих дослідженнях концепт розглядають як інструмент аналізу, за 
допомогою якого вивчаються: особливості як вербального, так і невербально-
го спілкування; проблеми мовної компетенції та міжкультурної комунікації; 
описуються різні види дискурсу (дискурс як сукупність апеляцій до різних 
концептів), прецедентних текстів, у тому числі й карнавалізованих / сміхових 
текстів даної культури; характеризуються знання про реалії повсякденного 
буття; проектуються в мову прості та складні ментальні образи; моделюють-
ся словникові статті в так званих концептуаріях – словниках концептів тощо 
[Карасик 2001; СК, 1997: 40–76; LCDЕ; Вежбицкая 1996]. Такий підхід проду-
кує поняття “концептуальний аналіз” (за допомогою категорії концепту опису-
ються різні когнітивні та лінгвокультурологічні явища або феномени). Звідси 
видається актуальною диференціація понять “концептуальний аналіз” і “аналіз 
концептів”, в основі якої лежить апеляція до різних параметрів опису (вимірів) 
та моделювання концептів за допомогою інших категорій – як когнітивних, так 
і лінгвокультурологічних [Слышкин 1996; Прохвачева 2000; Городецька 2002; 
Кальчу 2002; Жайворонок 2002; Космеда 2000; Старко 2004; Набиева 2001; 
Логический анализ языка… 1999; 2004]. У дослідженнях ці поняття часто не 
диференціюються. Так, на думку С. Нікітіної, концептуальний аналіз може оз-
начати як аналіз загального поняття, так і спосіб дослідження за допомогою 
концептів [Никитина 1991: 117]. 

У лоні лінгвокогнітивного підходу, який, на думку В. Красних, сформува-
вася в результаті взаємодії етнопсихолінгвістики та лінгвокультурології – мо-
лодих дисциплін, що продовжують своє становлення, концепт розглядається як 
ментефакт – елемент “змісту” свідомості, або ідеальної сторони дійсності, 
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що входить у тріаду “знання – концепти – уявлення” на шкалі “інформатив-
ність ↔ образнаність”. В. Красних вважає, що концепти належать до сфери 
“раціо” (концепт як “поняття”, “ідея”) і позбавлені образної прототиповості, 
тобто не мають візуального прототипового образу (хоча можливі візуально-
образні асоціації, пов’язані з ним), наближаючись до знань, проте включа-
ють у себе конотації, наближаючись до уявлень. Це “термінальні” елементи, 
що далі не членуються [Красных 2002: 9–41, 36–37]. Цей підхід також про-
дукує поняття “національний концепт” – найбільш загальна, максималь-
но абстрагована, проте конкретно репрезентована в мовній свідомості ког-
нітивно оброблена ідея “(культурного) предмета”, що існує в сукупності 
всіх валентних зв’язків, які мають національно-культурну маркованість. 
Таке бачення концепту кваліфікує його як згорнутий глибинний “смисл” пред-
мета, що може розгортатися при збудженні, активації семантичної (асоціа-
тивної) сітки і зберігатися у формі гештальтів та пропозицій [Красных 2002: 
181–186], а також як парадигматичну структуру, що виводиться із синтагма-
тичних відношень імені, які фіксуються в тексті, особливо через невільну спо-
лучуваність [Чернейко 1996: 20–41].

Отже, лінгвокультурологічне осмислення поняття концепту продукує такі 
підходи: мовоцентричний, етноцентричний, антропоцентричний, аксіологіч-
ний, а також концепцію смислової організації структури знань та ідеї засту-
пання й посередництва. 

4. ЛІНГВОПСИХОЛОГІЧНИЙ НАПРЯМ 
Осмислення поняття концепту, що функціонує на межі взаємодії психології 

і лінгвістики, вимагає його диференціації, з одного боку, як психолінгвістич-
ного, з другого, – як лінгвопсихологічного феномену, точніше ноумену. Якщо 
психолінгвістика, за визначенням В. Дем’янкова, – це дослідження предмета 
лінгвістики методами психології, зокрема за допомогою психологічних експе-
риментів, то лінгвопсихологія – це дослідження предмета психології – людської 
ментальності, емоцій, свідомості, перцепції – лінгвістичними методами крізь 
призму звичайної (повсякденної) мови [Демьянков 1999: 45]. На думку автора, 
основне завдання лінгвопсихології полягає в тому, щоб методами контрастив-
ної лексичної семантики з’ясувати семантику термінів людської духовності, 
а також виявити реальне їхнє функціонування в класичній та сучасній худож-
ній (тобто непрофесійній психологічній) літературі, документально дослідити 
не лише розбіжності думок даного етносу про духовність, але й зіставити зоб-
ражувальний потенціал мови з характеристикою цієї духовності, а також пов-
сякденне вживання терміна з його професійним.

Розглянемо лінгвопсихологічне, або власне лінгвістичне, осмислення тер-
міна концепт у дещо іншому (ніж у В. Дем’янкова) розумінні самого поняття 
“лінгвопсихологія“лінгвопсихологія“ ”. Ми не можемо цілком погодитися з тим його визначенням, 
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яке пропонує В. Дем’янков. Дослідник фактично ототожнює поняття “лінгвіс-яке пропонує В. Дем’янков. Дослідник фактично ототожнює поняття “лінгвіс-яке пропонує В. Дем’янков. Дослідник фактично ототожнює поняття “
тичний” і “лексико-семантичний” і “лексико-семантичний” і “ ”, звідси лінгвістичний метод дослідження 
усвідомлюються лише як метод контрастивної лексичної семантики. Ми про-
понуємо дещо інше бачення лінгвопсихології, зокрема як дослідження предме-
та психології сукупністю лінгвістичних методів, що виявляють себе в різних 
аспектах на різних рівнях мовної організації, – методом семантичного, син-
тагматичного, граматичного (у тому числі й словотвірного), дистрибутивного 
аналізів, а також аналізу дефініцій.

Крім того, вважаємо, що вивчення лінгвістичного аспекту функціонування 
психологічних термінопонять (у нашому випадку поняття “концепт”) перед-
бачає не лише їхнє осмислення на рівні лексичної семантики, а й з’ясування 
особливостей правопису, сполучуваності з іншими словами на рівні граматич-
ної та смислової організації мови, а також дериваційного потенціалу на рівні 
словотвірних похідних тощо23. 

Лінгвопсихологічне осмислення терміна концепт частково знайшло своє 
відображення в одній із праць В. Дем’янкова, де автор вивчає його функціону-
вання в художніх та наукових текстах російської, англійської, італійської, іс-
панської, французької та німецької мов, враховуючи в основному статистичні 
параметри та апелюючи в окремих випадках до латинської праформи. Так, за 
спостереженнями В. Дем’янкова, в проекції латинської форми сonceptus – па-
сивного дієприкметника “зачатий” на сучасний термін концепт етимологічно 
лежить сема “зародок”, а на термін концепція – сема “резервуар”, “сховище”. 
Визначаючи за допомогою статистичної вибірки, хто з письменників у тому чи 
іншому мовному узусі вживав слово концепт, автор зазначає, що, наприклад 
Л. Аріосто (1474–1533), А. Данте (1265–1321), вживали слово concetto виключ-
но в значенні “зачатий” (сьогодні воно навряд чи інтерпретується в такому ро-
зумінні). Однак у цей період стає можливим також вживання дієприкметни-
ка concetto і в значенні “зрозумілий”. За вибіркою В. Дем’янкова, італійська 
мова вражає частотою та продуктивністю вживання цього терміна, починаючи 
з тих часів, коли паралельно функціонували італійська та латина. Італійське 
concetto, наголошує дослідник, стає уживанішим, ніж французьке concept, зок-
рема в таких авторів, як Дж. Боккаччо (1313–1375), Л. Альберті (1404–1472), 
А. Манцоні (1785–1873), А. Баррилі (1836–1908), Дж. Верга (1840–1922), 
Г. Д’Аннунціо (1863–1938), Л. Піранделло (1867–1936) та ін. В іспанській мові, 
за спостереженнями цього ж дослідника, зв’язок іменника concepto з дієсло-
вом concebir “зачати, завагітніти (кимось), уявити (що-небудь)” менш прозо-concebir “зачати, завагітніти (кимось), уявити (що-небудь)” менш прозо-concebir

23 Щоправда, в нашому дослідженні ми відмежовуємося від власне лінгвістичного аналізу нау-
кового тексту як такого, що передбачає характеристики цілісності й зв’язності, аналіз інформаційної 
структури тексту, його просторової та часової орієнтації, аналіз форм вираження таких традиційних 
параметрів, як акцентність, логічність, точність, діалогічність / монологічність, повнота, набір типо-
вих авторських інтенцій, комунікативні стратегії тощо. 
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рий, ніж у латинській. Він зазначає, що є ще лексема conceptus (форма множи-
ни, а також латинська concepti), що має значення “запліднене яйце (ссавців)”. 
У російському узусі, зокрема в творах класиків російської художньої літера-
тури, за тими ж статистичними даними, якими оперує В. Дем’янков, ця лек-
сема фактично відсутня. На думку дослідника, причина криється в тому, що 
в побутовому мовленні латинський термін сприймається як повний синонім 
терміна понятие: навіщо використовувати запозичення там, де є свій термін? 
Автор лінгвістичної розвідки доходить висновку, що слово концепт належить 
виключно мові учених-гуманітаріїв. У сучасній французькій мові, за спостере-
женнями цього ж дослідника, слово concept однозначно функціонує як іменник. concept однозначно функціонує як іменник. concept
Замість дієприкметника conceptus вживається пасивний дієприкметник conçu
“задуманий” (від concevoir). Неможливість використати concept у звичній функ-concept у звичній функ-concept
ції дієприкметника, дослідник пояснює тим, що цей термін рідко вживався 
в ту епоху, коли латина ще була мовою науки у Франції. Статистичне дослід-
ження В. Дем’янкова засвідчує також той факт, що термін concept практично не concept практично не concept
вживався в класичній англійській художній та філософській літературі до дру-
гої половини ХІХ ст. Сьогодні він зустрічається в науковій та художній літера-
турі частіше, ніж у першій половині ХХ ст. [Демьянков 2001: 7–38, 40–42]. 

У цьому розділі ми пропонуємо розглянути ще один бік функціонування 
лексеми концепт в різних мовних узусах, однак в аспекті її лексикографічної 
фіксації, словотвірного потенціалу, дистрибуції та особливостей функціону-
вання в українській художній літературі.

Історія лексикографічної фіксації. Етимологічна довідка. Слово кон-
цепт вживається майже в усіх слов’янських (рос вживається майже в усіх слов’янських (рос вживається майже в усіх слов’янських ( ., укр., бoлг. концепт; бр. кан-
цэпт; п., ч., слц. koncept; слн. koncépt) та романських і германських (koncépt) та романських і германських (koncépt фр., англ. 
сoncept; рум. сoncept; нім. Konzept; ісп. сoncepto; італ. сoncètto) мовах. Його 
інтернаціональний характер пояснюється індоєвропейською генезою, зокрема 
латинськими формами conceptus, conceptum [ЕСУМ (2); PDEF; DDM; DDEF; 
OED; DWDS; MMDN; DLE].

Вітчизняні лексикографічні джерела фіксують цю лексему як таку, що бере 
свій початок від лат. conceptus – іменника чоловічого роду24, уживаного ще 
в період класичної “золотої” латини, зокрема у творах письменників епохи 
Августа та працях римського філософа, політика й оратора Марка Тулія Ци-
церона на позначення “зачаття, зародження в череві матері” – “зародок”; 

24 Пор. також лат. conceptus*: 1) дієприкметник минулого часу від concipěre [cipio, cepi, ceptum] 
(“збирати, приймати, відводити в труби; вбирати в себе, всмоктувати, поглинати; містити”; “уяв-
ляти /собі/”; “метикувати, прикидати”; “задумувати, замишляти, затівати; наважуватися здійснити; 
завинити, стати винним”; “складати за встановленою формою, написати, формулювати”; “зачати, 
стати вагітною”; “утворювати”; pass. concipi “утворюватися, походити, з’являтися, виникати”; concipi “утворюватися, походити, з’являтися, виникати”; concipi
юр. “виявляти в присутності свідків”) або від concipio [cěpi, ceptum, cipěrě] (“зачати в череві”; “ро-cipěrě] (“зачати в череві”; “ро-cipěrě
зуміти, зрозуміти”; “сприйняти; одержати; вміщати”; “замислити; розпочинати”; concǐpio animo
“розуміти”); 2) прикметник “урочистий” [ЛЛУС: 132–133; ДЛРС: 171; ЛРРЛЛ: 102–103]. 
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“поняття, уява” [ЛРРЛЛ: 102], а також у розумінні “нагромадження /річко-
вих вод/” – “водоймище”; “загорання”; “нидіння”; “проростання, виростання”; 
“думка” [ЕСУМ (2): 561; ЛЛУС: 132; ДЛРС: 171]. 

Зарубіжні видання етимологію нім. Коnzept таКоnzept таКоnzept  рум. соncept пов’язують соncept пов’язують соncept
із лат. conceptus безвідносно до його категоріального статусу; ісп. сoncepto
(заст(заст( . соncеptuoso) та італ. concètto25 мотивують лат. сonceptus, що похо-
дить від дієслова concipěrе [тлумачення див. вище], спорідненого з capere
[capio, cepi, captum] “брати, взяти”; англ. соncept26соncept26соncept  здебільшого розглядають 
як адаптацію латинського субстантива соnceptum (уживаного в період серед-
ньовічної латини на позначення “креслення, план, ескіз”; “проект, начерк, чер-
нетка”; “абстракція, абстрактне поняття”; “конспект”) до англ. соnceive (“ро-
зуміти, уявляти собі”; “задумувати”; “відчувати”; “зачати”) як модифікованого 
варіанта соnceit / conceipt (“дивний образ”); соnceit / conceipt (“дивний образ”); соnceit / conceipt фр. соncept співвідносять із обо-
ма формами: соnceptum на позначення “зародження дитини в череві матері” 
та conceptus, уживаного в значенні “містити в собі якийсь факт; об’єднання; 
запліднення, народження; потомство”, що походять від лат. сoncipěre, співвід-
несеного з переосмисленим фр. сoncevoir (“зрозуміти, осягнути, уявити собі”; сoncevoir (“зрозуміти, осягнути, уявити собі”; сoncevoir
“задумати”; “викласти”; “започаткувати”) [ЛЛУС: 97; DDEF: 194; OED: 760; 
LDLF: 711; GLF: 848; DEI: 413].

У період формування національної свідомості в Західній Європі (XV–
XVI ст.) латинізм проникає спочатку до романських, потім германських, а ще 
пізніше до слов’янських мов, адаптуючись у тій чи іншій мовній картині світу 
як транслітероване запозичення. 

Так, “Grande dizionario della lingua Іtaliana” (S. Battaglia) засвідчує італ. 
concètto в поезіях А. Данте, Ф. Петрарки, Б. Мікеланджело, у художній про-
зі Д. Боккаччо, а також у філософських творах Г. Галілея, Дж. Бруно та ін-
ших видатних діячів науки й мистецтва кінця XIII–XVI ст. у значеннях: 
“поняття, уявлення, що мисляться як образ чого-небудь”; “ідея, що надихає на 
мистецьку діяльність”; “задум”; літ. “талант що-небудь задумувати, зароджу-
вати, розумово мислити, розуміння; зародження, концепція”; “думка, намір” 
(XIIІ–XIV ст.); “план, проект, пропозиція” (XV–XVI ст.); “погляд, судження, 
гіпотеза, припущення”; “витончена хитромудра риторична фігура /особливий 
вид метафори/; екстравагантний художній образ”; “спосіб мислення, жарт” 
(XVI–XVII ст.) [BGDLI: 463–464]. 

“Diccionario etimologico: General de la lengua castellana” появу ісп. concepto
“зародок, плід” відносить до XV ст. [DGC: 108]. В. Дем’янков зазначає, що 

25 В італійській мові розрізняють concètto* – іменник чоловічого роду і concètto** – 
ад’єктивований пасивний дієприкметник минулого часу, що транслітерує відповідні латинські омо-
форми [див. вище]. 

26 Пор. також англ. concėpt як перехідну форму дієслова concėpt як перехідну форму дієслова concėpt соnceive “зачати в утробі”, “задумати”, 
що походить або від лат. conceptáre, витвореного від concepto (новітній період) “містити в собі, 
зароджуватися в череві”, “розпочати, [роз]добути” [ЛРРЛЛ: 102], або швидше від лат. concipěre
[тлумачення див. вище; OED: 760].
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цей іменник в іспанській мові вживається у цей період здебільшого в таких 
значеннях: “поняття, уявлення, ідея (чого-небудь)” та “думка, оцінка”, які фак-
тично важко відмежувати одне від одного [Демьянков 2001: 38].

Згадку про першу лексикографічну фіксацію фр. concept знаходимо concept знаходимо concept
у “Nouveau dictionnaire étymologique et historique” (A. Dauzat, G. Dubois, 
H. Mitterand), який посилається на рукопис Delboulle “Notes lexicographiques 
inédites” (“Неопубліковані лексикографічні записки”), що зберігається в Сор-
бонні і датований XV ст. [DDM: 186]. Одні джерела вказують на існування 
цього слова в мові-реципієнті вже на початку XV ст. у значенні “загальна ідея; 
абстрактне поняття; думка, погляд” [GLF: 848], інші – фіксують поодинокі 
випадки його вживання у французьких хроніках та поетичних творах XVI ст. 
[LDLF: 711]. 

В англійську та німецьку мови, за свідченням “A New English Dictionary 
on Historical Principles”, латинізм починає проникати приблизно в XVI ст., 
відповідно адаптуючись як concept і concept і concept Concept, причому англійський транслі-
терат набуває варіативних значень: “думка, ідея”; “настрій”; “уява, фантазія”; 
“творча фантазія”; “мисленнєвий образ”. У XVII ст. на основі семи “ідея” англ. 
сoncept, семантичний розвиток якого з кінця XVIII ст. знаходить вияв у еквіпо-
лентних замінах на зразок соnception, соnstruct, idea, notion, трансформується 
в логіко-філософський термін у значенні “ідея, що об’єднує клас предметів; 
загальне поняття” (пор. із загальновживаним “ескіз, начерк, чернетка”) [НРФС: 
215; РННРС: 159; OED: 760; RHD: 278; GLF: 848; PW: 86; KHWV: 304]. 

Відомості щодо першої фіксації латинізму в слов’янських мовах знаходи-
мо в таких словниках: “Słownik etymologiczny języka polskiego” (F. Sławski), 
який датує появу п. concept XVI ст. у розумінні “задум, думка”; “проект, ескіз, concept XVI ст. у розумінні “задум, думка”; “проект, ескіз, concept
начерк”; “дотеп” (ст.-п. “задум; проект”) [SSEJP: 407]; “Etimologijski rječnik 
hrvatskoga ili srpskoga jezika” (M. Deanović, L. Jonke) та “Rječnik hrvatskoga 
ili srpskoga jezika” (P. Budmani), в яких слово kòncept засвідчено XVIII ст. на kòncept засвідчено XVIII ст. на kòncept
позначення “начерк, твір” [ERHS: 138; RHS: 263]; “Новый и полный словарь. 
Первое отдhленїе, содержащее нhмецко-россійско-французскій словарь” 
(И. Гейм), де згадується рос. концептъ як еквівалент нім. Concept [НРФС: 215]. Concept [НРФС: 215]. Concept
Cинонімізуючись із словами конспектъ, программа, начертаніе, планъ, по-
нятіе, очеркъ, набросокъ, проэктъ, концептуализмъ (кінець XVIII – початок 
ХХ ст.), а також із лексемою мысль (ХХ ст.), рос. концептъ первісно вжива-
лося в значенні “план начорно”, “начерк / нарис”, “проект договору”, “начерк, 
начертаний начорно”, філос. “загальне уявлення”, а з середини ХХ ст. – 
у розумінні “смислове значення імені (знака), тобто зміст поняття, обсяг якого 
є предметом (денотатом) цього імені”. В українській мові це слово з’явилося, 
очевидно, приблизно в середині XIX ст. На жаль, прямих свідчень його лекси-
кографічної фіксації в цей період немає, є лише згадка про дієслово концепту-
вати “міркувати, розуміти, розмірковувати”, датована літописом 1848 р. Про-
те “Словникъ живоі народнеі, письменноі і актовоі мови руськихъ югівщанъ 
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Россійськоі і Австрійсько-Венgерськоі цесарії” (Ф. Піскунов) уже подає сло-
во концèпт на позначення “період, думка, положення, правило” [НРФС: 215; 
РННРС: 159; СИС: 419; СОЭС: 599; СЭС: 624; ЯСУМ: 375; СЯРЮ: 112].

Семантичний розвиток лексеми koncept у польській та чеській мовах koncept у польській та чеській мовах koncept
(зменш(зменш( .: п. кoncepcik; ч. кoncepcjk) упродовж XIX – на початку XX ст. ішов 
фактично в одному напрямі (“[первинний] начерк [твору, листа]”; “[поперед-
ній] проект”; “намір / задум”; “думка / здатність мислити”; “вигадка”; “чернет-
ка”) з тією лише різницею, що польський еквівалент, крім зазначених лексико-
семантичних варіантів, уживався також у значеннях “першопоняття”, “проста 
ідея”, “вигадування”, “концепт”, “план [начорно]”, “фантазія, уява”, “послідов-
ність думок”, філос. “загальне поняття як вияв концентрації логічного поняття” 
[SPR: 288; SJP: 424; JSČN: 114; TSJČ: 703–704]. 

З середини ХІХ ст. дифузність семантики англ. concept, основним значен-
ням якого стає “загальне уявлення”, знаходить своє відображення в тезаурусі 
англійської мови “Roget’s International Thesaurus” (П. Роже), який засвідчує 
його як поняття “concept”, що вступає в ідеосемантичні зв’язки із суміжни-
ми поняттями “idea” – “ідея, думка; поняття, уявлення; фантазія; план, намір”, 
“opinion” – “думка; виcновок спеціаліста”, “visualization” – “чіткий образ; влас-
тивість викликати образи” (за редакцією 1996 р.) або “ideality” – “ідеaльність” 
(за редакцією 1992 р.) [RTE: 747; CRIT: 752; Демьянков 2001: 40–41].

У кінці XIX – на початку XX ст. було уніфіковано правопис нім. Concept: 
Concept → Concept → Concept Koncept → Koncept → Koncept Konept → ept → ept Кonzept. Його значення, починаючи з XVI ст., 
фактично не змінювалося, а лише варіювалось у семантичних відтінках: “кон-
цепт”; “начертання, план начорно”; “конспект”; “програма”; “протокол”; “кон-
тур”; “чернетка”; “перший примірник”; “рукопис”; “коротке формулювання, 
схема”. Видається цікавим такий факт: на позначення термінологічної одини-
ці в галузі логіки, психології та філософії німецька мова з кінця XIX ст. опе-
рує калькою Begriff 27 “зміст, поняття, ідея” (синоніми Gedanke, Vórstellung, 
Idée), еквівалентною англ. concept “ідея, що об’єднує клас предметів; загаль-concept “ідея, що об’єднує клас предметів; загаль-concept
не поняття”. Власне нім. Кonzept у класичній німецькій мові функціонує як Кonzept у класичній німецькій мові функціонує як Кonzept
загальновживане слово, семантика якого організовується навколо смислово-
го стрижня “начерк, ескіз, конспект, план, проект”, експлікованого лексемою 
Entwu(о)rf [РНС: 299; PW: 86; KHWV: 80, 304; MSED: 609; Syn: 355; BE: 325]. Entwu(о)rf [РНС: 299; PW: 86; KHWV: 80, 304; MSED: 609; Syn: 355; BE: 325]. Entwu(о)rf
Значення “концепт, поняття” в нім. Konzept з’являється лише в ХХ ст. Аналі-Konzept з’являється лише в ХХ ст. Аналі-Konzept
зуючи німецький узус, В. Дем’янков зазначає, що як лінгвістичний термін це 
слово починає активно вживатися з кінця 1960-х рр.: спочатку воно було прос-
то “модним” синонімом для старого терміна Begriff “поняття” (такої ж кальки Begriff “поняття” (такої ж кальки Begriff
з латини, як рос. понятие), однак потім, особливо в гуманітарних науках, 
термін Konzept набуває відтінку “начерк”. Сьогодні Konzept набуває відтінку “начерк”. Сьогодні Konzept нім. Konzept досить час-Konzept досить час-Konzept

27 Слово Begriff, окрім термінологічного навантаження, функціонує в німецькій мові і як роз-Begriff, окрім термінологічного навантаження, функціонує в німецькій мові і як роз-Begriff
мовне на позначення “(звичайне) поняття, уява (про що-небудь)” [БНРС: 219]. 
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то вживається на позначення не просто “поняття” (що відповідає предмету), 
а лише попереднього, фрагментарного, незавершеного, іноді туманного, тільки 
відносно цінного уявлення про весь світ [Демьянков 2001: 38–39].

Щодо фр. concept кінця XIX–XX ст. зауважимо, що ця лексема, зберігаю-concept кінця XIX–XX ст. зауважимо, що ця лексема, зберігаю-concept
чи статус філософського терміна на позначення “результат пізнання того, що 
мислиться” в його наївно-побутовому розумінні “загальна ідея; абстрактне по-
няття; думка, погляд”, що експлікується в еквіполентах abstraction, idée, зба-
гачує свою семантичну структуру новим значенням – “властивість або спосіб 
мислення, пізнання, усвідомлення чого-небудь” [GLF: 848; BDSAA: 19, 242, 
537–538]. Якщо на початку ХХ ст., як зазначає В. Дем’янков, термін concept
був менш уживаним, ніж термін notion, то в другій половині ХХ ст. в ареалі 
французького узусу про концепти говорять як про щось таке, що організовуєть-
ся в результаті дискурсивної діяльності [Демьянков 2001: 37].

З середини ХХ ст. латинізм проникає в румунську (concépt), болгарську concépt), болгарську concépt
(концèпт), словацьку та словенську (koncépt) мови, адаптуючись як у наївно-koncépt) мови, адаптуючись як у наївно-koncépt
побутовому розумінні “чернетка, начерк”, так і на позначення власне логіко-
філософського поняття “концепт” у визначенні “загальна ідея, загальне понят-
тя”, яке в словацькій та словенській мовах здебільшого акумулюється в слові 
рójem [рôjem [рôjem [ ]. У південнослов’янському мовному ареалі актуалізуються також 
значення “проект, креслення”, “задум” (слн.); “план, конспект, ескіз, проекто-
план” (бoлг.) [РЧДБ: 440; НБР: 606; БСРС: 882; РРС: 309; SDSLR: 163; MMDN: 
242; SS: 729; VRSS: 85; SSK: 395]. 

Саме в цей період з’являється лексема канцэпт у білоруській мові. 
Її філософське осмислення обіймає і семантику укр. концепт на позначення 
“формулювання, загальне поняття, думка”, функціонування якого в галузі ло-
гіки продукує значення “смисл знака (імені)”, а в західних регіонах України 
ще й розм. “несподівана думка, вигадка, фантазія”. У семантичній структурі 
п. та ч. koncept експлікуються як інтегральні (“проект”, “чернетка”, “[несподі-koncept експлікуються як інтегральні (“проект”, “чернетка”, “[несподі-koncept
вана] думка”, “ідея”), так і диференційні (для польського – “задум”, “план”; 
для чеського – “начерк”, “поняття”, “нарис”, “погляд”, “кмітливість / хитро-
мудрість”, “солідність”, “частинка”) семи. Значення польського еквівалента зо-
середжується в основному навколо розмовного лексико-семантичного варіан-
та “задум, думка, ідея”, чеського – навколо семеми “начерк, нарис, чернетка” 
[ЧУС: 249; НБРБС: 194; СІС: 556; СУМ (4): 275; УРС: 371; ЧРС: 302; PSN: 
580; VŠČS: 487]. Якщо в чеській мові сема “чернетка” активізує свій птенціал 
у структурі значення “начерк, нарис, чернетка”, то в польській вона втрачає 
актуальність на даному етапі семантичного розвитку латинізму, щоправда, 
в структурі іншого лексичного значення “план, проект, чернетка”, маркованого 
в словниках позначками арх. або заст. Зауважимо також, що вияв синоніміч-
них відношень п. koncept із лексемою koncept із лексемою koncept źart “жарт, дотеп” [SSP: 268] актуалі-źart “жарт, дотеп” [SSP: 268] актуалі-źart
зує відповідне значення, запозичене від одного з модифікованих семантичних 
відтінків італ. сoncètto [SJP*: 432; SPRJ: 245], з кінця ХХ ст. імплікує в його
структурі емоційно-оцінну сему іронічності [SP: 898; SPP: 260]. 
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В англійській мові другої половони ХХ ст. слово concept поряд із загально-concept поряд із загально-concept
визнаним лексико-семантичним варіантом “ідея, принцип; загальне поняття, 
абстракція” продукує: у технічній сфері смислові відтінки “розуміння”, “розум, 
здатність розуміти”, “угода, взаєморозуміння”; в галузі менеджменту та пла-
нування – відтінок “зібрані воєдино співвіднесені чи координовані положення 
(основні моменти чого-небудь), що мисляться як тенденція або напрям”; у пси-
хології – “сукупність об’єктів за їхніми характерними властивостями та ознака-
ми”; “внутрішня (психологічна) репрезентація найхарактерніших ознак”. Вра-
ховуючи ідеосемантичну організацію англ. concep, можна зазначити, що його 
найближчими в смисловому відношенні поняттями на сьогодні є “abstraction” – 
“абстракція”; “conception” – “розуміння”, “поняття”, “концепція”, “задум”, 
фізіол. “запліднення”; “conceptualization” – “концептуалізація, схематичність”; 
“hypothesis” – “гіпотеза”; “idea” – “ідея, думка”, “уява, фантазія”, “план, на-
мір”; “image” – “образ”, “метафора”; “impression” – “враження”, “відбиток”; 
“notion” – “поняття, уява”, “погляд, точка зору”, “витвір, хитромудрий при-
стрій”; “theory” – “теорія”, розм. “пропозиція”; “view” – “вид”, “поле зору, кру-
гозір” [LLCE: 300–301; OED*: 653; CT: 182; HОD: 252; RPDP: 146].

Кінець ХХ ст. ознаменувався також розширенням семантики сербського 
та хорватського концеп(а)т “начерк, ескіз, план, проект; взагалі композиція 
твору”; “оригінал, офіційний документ”; “чернетка”; “задум, намір, план, кон-
цепція”; “загальне поняття, абстрактна картина / метафора / уява” [РСКН: 173; 
ТСРС: 218].

Іспанська мова ХХ ст. репрезентує слово concepto, вживане в значенні “по-
няття, концепція”, “думка, судження”, “ідея”; “задум”, “репутація”, “дотеп”, 
заст. “зародок, плід”, як еквівалент гр. ίδέα (“вигляд, зовнішність”, “рід; образ, 
спосіб”, філос. “ідея, первообраз; первісний, справжній та істинний образ усьо-
го сущого, як його осягає розум; ідеал, суть” – Платонъ) або гр. ёννοια “мір-
кування, розмірковування”, “думка, уявлення, поняття”, “спосіб мислення” чи 
гр. νοήμα “думка, рішення, намір”, “розум”, що відповідають ісп. concepción, 
idea, pensamiento, juicio, opinión, noción, califi cación [КИРС: 252; ИРНС: 220; 
BГРС: 439, 621, 848; DLE: 698; AGDSA: 166].

Сучасна італійська мова оперує ще більшою варіативністю лексичної се-
мантики латинізму (близько 17 значень, серед яких 8 маркуються як застарілі). 
Окрім загальновживаних лексико-семантичних варіантів, зокрема “мораль-
ний принцип”, “спосіб мислення, жарт” тощо [інші див. за аналогією до ісп. 
concepto], італ. сoncètto продукує і власне термінологічні значення, а саме: 
лог. “універсалія, загальне поняття” (пор. у французькій та англійській мовах); 
матем. “первинне, елементарне, основне поняття, за допомогою якого визна-
чається інше поняття”; літ. “метафора, художній образ” [BGDLI: 463–464].

Отже, cлово концепт у своєму лексичному розвитку пройшло довгий 
і складний шлях. Тлумачення його смислової структури засвідчені в лексикогра-
фічних джерелах латинської, італійської, іспанської, французької, румунської, 
англійської, німецької, польської, чеської, словацької, сербської, хорватської, 



40

болгарської, словенської, білоруської, російської та української мов. В основ-
ному це пояснення за допомогою семантичних еквіполентів, тобто через по-
середництво семантично найближчих слів, синонімів, співгіпонімів, а також 
полісемантів із компонентно близькими, але не власне асоціативними значен-
нями. Серед них найбільш частотними, або типовими, є такі пересічні слова-
тлумачення, або словозначення: “поняття” (засвідчене майже в усіх мовах, 
окрім німецької, словацької та словенської); “образ” (в романо-германських 
мовах), “план”, “начерк”, “чернетка” (в германських і слов’янських мовах); 
“започаткування / зародження / зародок” (романська група), “фантазія” (гер-
манська група), “думка”, “задум” (слов’янська група).

Функціонуючи в одних випадках як цілком самостійні семеми, в інших – як 
лише окремі семи в структурі семантично місткого лексичного значення до-
сліджуваного слова, вони водночас структурують значеннєвий простір слова 
концепт у певній ієрархічній залежності, що дає підставити говорити про так 
звані інваріантні значення, або семантичні інваріанти28. Основним, або домі-
нантним, є семантичний інваріант “поняття”, засвідчений в усіх трьох мовних 
групах як наскрізний.

Лексико-семантична актуалізація. Якщо більш-менш усталені дефініції 
слова концепт, наприклад, у лінгвокультурології, філософії, логіці, психології, 
лінгвістиці і т. ін. виявляють себе на рівні наукового узусу у формі еквіполент-
них лексем та перифрастичних зворотів, ідентифікувальних та енантіосемічних 
описових конструкцій, то індивідуально-авторська його інтерпретація у тих же 
наукових контекстах об’єктивується на рівні семантичних оказіоналізмів, на-
приклад: центр вібрації, абсолютна поверхня та об’єм, арифметичне число, 
жива матерія, нескінченні швидкості кінцевих рухів, конкретні конструкції 
на зразок вузлів машини (Ж. Дельоз)29; капсула думки, що в конденсованому 
вигляді містить (або навіть генерує) всі можливі епізоди життя (пережи-
вання, досвід) (Е. Сепір); бруньки найскладніших суцвіть мисленнєвих конс-
труктцій (О. Аскольдов), що відповідно формалізуються у метафоризованих 
перифрастичних зворотах, метафоричних описових конструкціях, енантіо-
семічних структурах та компаративах. Аналізуючи тексти концептуалістів, 
В. Дем’янков зазначає, що цей термін досить часто вживається як “орнамен-
тальний”, взагалі не актуалізуючи певного значення [Демьянков 2001]. 

Одним із виявів загальномовної експлікації семантичного простору 
цього слова (не як наукового поняття) в українському мовному контину-
умі є його наївно-побутове осмислення, зокрема в творах художньої літе-
ратури. Статистична вибірка контекстуальних актуалізацій цієї лексеми 
за даними лексичної картотеки Інституту української мови НАН України 

28 Під інваріантним значенням, або семантичним інваріантом, розуміємо узагальнений одинич-
ний мисленнєвий зміст, умовно виведений із сукупності конкретних значеннєвих реалізацій слова.

29 Метафоричне тлумачення лексеми концепт знаходимо в одній із праць французьких філосо-
фів Ж. Дельоза та Ф. Гваттарі “Что такое философия?” [Делëз 1998].
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та Українського інформаційно-мовного фонду НАН України констатує той 
факт, що лексема концепт у її наївно-побутовому осмисленні вживається 
надзвичайно рідко. Як така, вона засвідчена в основному в творах І. Франка, 
Л. Мартовича, Г. Хоткевича, Б. Лепкого, де набуває найрізноманітніших 
смислових відтінків та значень, інколи запозичених із сусідніх мовних ареалів. 
Пор., наприклад, функціонування слова концепт на позначення: 

1) “думка” / “спосіб мислення”: “А як радів, то в ньому чомусь завше по-1) “думка” / “спосіб мислення”: “А як радів, то в ньому чомусь завше по-1) “думка” / “спосіб мислення”: “
чинала селезінка грати. “Часом добрі концепти так несподівано приходять 
у голову. Коби ж я подумав о тім раніше” (Г. Хоткевич); “– Як восени дощ 
зі стіхи або як літом наскучливі мухи, так ви мені все те саме й те саме кладете 
до уха. Така мудра жінка, а іншого “концепту” в своїй голові не має. Аж дивно” 
(Б. Лепкий); “Ледве одначе затихли окрики і пан барон, гладячи бороду, наби-(Б. Лепкий); “Ледве одначе затихли окрики і пан барон, гладячи бороду, наби-(Б. Лепкий); “
рав концепту до дальшої промови...концепту до дальшої промови...концепту ” (І. Франко); “Він був певний, що старшому ” (І. Франко); “Він був певний, що старшому ” (І. Франко); “
забракло би концепту до сварки, якби так вояк анітеленьконцепту до сварки, якби так вояк анітеленьконцепту ” (Л. Мартович); 

2) “задум” / “намір” / “вигадка”: [Темницький:] “–...Але признасть татко, 
що той концепт з чоловіком, який буцімто стирчав під вікном, і з паперовими 
свистками,... був не дуже-то щасливий” (І. Франко); “– Значить, я арештова-
ний? – запитав я. –Арештований! – скрикнув він [староста], немов переполо-
шений. – Що се знов за концепт! Я – тебе арештувати!” (І. Франко);

3) “начерк, чернетка” / “конспект” / “рукопис” / “перший примірник”: 
“– Прочитай ще раз ab ovo, – домагався Апостол. Ломиковський насилу прочи-
тав сильно посправлюваний і почерканий концепт. – Що предложивши, зичим 
вашей ясновельможності доброго здоровля, – кінчив” (Б. Лепкий). 

Активне функціонування цієї лексеми як термінологічної одиниці впродовж 
кількох століть у галузі філософії та логіки в романських і германських мовах, 
через посередництво яких воно було запозичене з латини в слов’янський мовний 
узус, залишило свій слід у вигляді конотацій термінологічності як стилістич-термінологічності як стилістич-термінологічності
ного ефекту невідповідності слова й контексту. У цьому аспекті щодо лексеми 
концепт у певній мірі можна говорити про конотації “психологічності” та “фі-
лософічності”, що виявляють себе у загальномовних контекстах як пам’ять сло-
ва про його первісну функціональну належність до цих термінолектних систем. 
Під конотаціями термінологічності як одного з мовних (контекстних) різновидів термінологічності як одного з мовних (контекстних) різновидів термінологічності
конотатів розуміємо також (слідом за В. Говердовським) побутове уявлення про 
термін з погляду відображення його в повсякденній свідомості, тобто в мові не-
фахівця [Говердовский 1987: 170–175]. У нашому випадку це смислові відтінки 
[див. вище] та загальний емоційний тон вражень – знижений нейтральний потен-
ціал терміна концепт до його стилістичного відтінку розмовності, що є виявом 
як власне інтелектуально-логічної, так і емотивної валентності30. 

30 Під “емотивною валентністю” слідом за В. Шаховським розуміємо властивість лінгвістич-
них одиниць вступати в емотивні зв’язки з іншими одиницями на основі явних (диференційних) 
або прихованих (потенційних) емотивних сем (емосем) і тим самим здійснювати свою емотивну 
функцію [Шаховский 1983: 80–86]. 
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Дистрибутивні відношення. Активне функціонування терміна концепт
як іменникової номінації в наукових працях та різножанрових текстах окремих 
галузей знання засвідчене розмаїттям його сполучуваності з іншими словами 
в різних типах синтагматичних структур. У цьому плані привертають до себе 
увагу атрибутивні словосполучення / атрибутивні (означувальні) комплекси 
(структури, конструкції, синтагми) з терміном концепт у позиції як головно-
го, так і залежного компонента терміносполучення, а також терміносинтагми, 
в яких слово концепт, будучи залежним, має об’єктну семантику, наприклад: 
прості (складні) концепти, первинний (вторинний) концепт, фрагментар-прості (складні) концепти, первинний (вторинний) концепт, фрагментар-прості (складні) концепти
ні концепти; концепти штучності, концепти моралі, концепти культури; 
концепти категорії істот (неістот) іменників; концепти прецедентного 
тексту (жанру), концепт національної честі, концепти мовної діяльності; 
концепти утвердження універсальної моделі; концепти другого (третього) 
порядку; концепт усіх концептів, концепт гідромасажної ванни Skydancer, 
концепт сімейного автомобіля, концепт вантажівки майбутнього; ювілей-
ний концепт VBC, концепти в картинках; педагогіка (педагогічний статус) 
концепту, еластичність концепту, товарна форма концепту, універсальна 
енциклопедія концептів тощо. 

Особливу групу атрибутивних комплексів становлять називні конструкції 
зі словом концепт у позиції головного іменника, де залежним компонентом 
є апелятив або онім (простий чи складний), що прямо іменує (називає) відповід-
ний концепт, наприклад: концепт “лінь”, концепт “ввічливість”, концепт 
“страх”, концепт “прізвище”; концепт “егоїзм – альтруїзм”; концепт 
“зовнішня (цілісна) людина”, концепт “нечиста совість”, концепт “фокус-
ний інтервал”; концепт серіалу “Санта Барбара”; концепт “нав’язливий 
рекламний / плакатний текст”, концепт “розвинена молода людина”; кон-
цепт “буква слова (п)”, концепт “викрадачі дітей”, концепт “твори Май-
на Ріда”, концепт “книга Л. Толстого”, концепт “сенс життя”; концепт 
“Третій Рим”; концепт “Майстер і Маргарита”, концепт “Ворона і Лиси-
ця”; концепт “круглий”; концепт “чужий”, концепт “червоний”; концепт 
“Я”, концепт “інший”, концепт “весь”; концепт “Сімнадцять миттєвос-
тей весни”, концепт Mazda 6 MPS тощо. Такі іменникові комплекси (син-тей весни”, концепт Mazda 6 MPS тощо. Такі іменникові комплекси (син-тей весни”, концепт Mazda 6 MPS
тагми) реперезентують складні (розгорнуті та розчленовані) гіперсемантичні 
термінопоняття. Це своєрідні кліше, за аналогією до яких у наукових текстах 
на основі підрядного зв’язку творяться нові терміносполучення з компонентом 
концепт у функції опорного слова.

Атрибутивні конструкції та словосполучення з об’єктною семантикою мо-
жуть виконувати функцію номінативного контексту, або семантичної бази
[Першаева 1982: 9], що викликає зрушення в референційній віднесеності (тоб-
то появу конотативної ознаки) у слів, які сполучаються. Так з’являються мета-
форичні словосполучення, або сполучення слів образної семантики, серед яких 
особливо виділяються незвичні, або, як їх іще називають, оказіональні сполу-
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чення слів, як вияв індивідуально-авторського бачення. Наприклад: дрімливий 
концепт, живий концепт, внутрішньо знекровлений концепт, реанімація 
концепту, афект концепту, охрестити концепт, вбити концепт, довіряти 
концептам /якщо вони свої/ (Ж. Дельоз), концептам /якщо вони свої/ (Ж. Дельоз), концептам /якщо вони свої/ карнавальний (сміховий) концепт, 
серьозний концепт (Г. Слишкін) – конотації антропологічності; стихійні кон-
цепти, скам’янілі концепти, добувати концепти, атеїзм концептів, твор-
чість концептів, чистити концепт (Ж. Дельоз). Привертають до себе увагу 
й тавтологічні словосполучення на зразок концепт концепту (зустрічається 
здебільшого в мовознавчих дослідженнях) та концепція “Концепту” (у рек-
ламних проспектах моделей машин майбутнього).

Лексема концепт може також функціонувати в структурі апозитивної син-
тагми як у позиції головного іменника (концепт-слово, концепт-ім’я, кон-
цепт-форма, концепт-мінімум(-максимум), концепт-етимон, концепт-по-
няття, концепт-ідея, концепт-схема, концепт-фрейм, концепт-сценарій; 
концепт-кар31, концепт-медіа, концепт-автобус, концепт-“посередник”), концепт-“посередник”), концепт-“посередник”
так і залежного, уживаючись у функції прикладки (образи-концепти, слова-
концепти, “альтернатива”-концепт, рішення-концепт, максимум-кон-
цепт, слово-концепт), що виражає кореляційний зв’язок, є категоричним 
вираженням приписуваної ознаки і має відтінок предикативності. У науковій 
літературі такі конструкції часто кваліфікуються як “порівняння-прикладки”, 
“компаративний троп”, “безмодульне порівняння” [Морозов 1993: 42]. При-
вертають до себе увагу також порівняльні конструкції, де слово порівняльні конструкції, де слово порівняльні конструкції концепт ужи-
вано у функції ідентифікувального образу порівняння: текст як концепт, об-
раз як концепт, особа як концепт, cogito як концепт, події, можливі світи 
як концепти, категорії як універсальні концепти. 

Якщо атрибутивні й апозитивні синтагми, а також порівняльні конструк-
ції в основному експлікують інформацію про типологію та топологію концеп-
тів, то словосполучення об’єктної семантики – інформацію про те, що людина 
може оперувати ними, тобто здійснювати певні операції з концептами, або чи-
нити певні дії над ними. 

Термін концепт у контекстуальній зумовленості вибору може також спо-
лучатися: 

а) із перехідними та неперехідними дієсловами і бути джерелом дієслівної 
дії, функціонучи в активних конструкціях у функції суб’єкта дії (агенса), нап-
риклад: концепти зберігають знання про світ; функціонують; відсилають 
один до одного; виникають групами (пачками); виражають якусь подію; 
існують в абсолютній формі; належать когніції (свідомості); вбирають в 
себе історію; схематично відображають логічну послідовність думок (уяв-
лень, понять) індивіда про той чи інший предмет дійсності; стають над-
банням не лише окремої людини, а й національної культури; не існують 

31 У іншому написанні “Концепт КарУ іншому написанні “Концепт КарУ іншому написанні “ ” (переважно в рекламних проспектах).
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ізольовано; заступають реальні предмети; утворюють культурний проша-
рок; виступають посередниками між людиною і світом; формують і відоб-
ражають суспільні ідеали; репрезентують явища та предмети в людській 
свідомості; щось виражають / втілюють у собі; формують уявлення лю-
дини про світ (мовну картину світу); задають програму для подальших дій 
людини; відображають ідеали тієї чи іншої епохи (особливості національ-
ного характеру); утворюють психологічну (геометричну, фізіологічну) кон-
цептосферу; взаємно координують свої межі; виявляють специфіку мовної 
картини; утворюють лексичні та семантичні поля;

б) із взаємно-зворотними дієсловами, наприклад: концепти відокремлю-
ються (роз’єднуються), сполучаються (поєднуються, зв’язуються між 
собою, узгоджуються, співвідносяться, перехрещуються, асоціюються 
один з одним, групуються), зливаються між собою; 

в) з непрямо-зворотними дієсловами, наприклад: концепти мисляться, 
іменуються лексемою (фразеологізмом), детермінуються (породжуються) 
культурою; 

г) з безоб’єктно-зворотними дієсловами, наприклад: концепти утворю-
ються (народжуються, відроджуються), адаптуються, виражаються за 
допомогою словесних знаків (словосполученнями) / втілюються опредмет-
нюються) у мові / вербалізуються / закріпляються і зберігаються в мовних 
одиницях / позначаються словосполученнями, формуються, розгалужу-
ються на інші концепти, згущуються, “збираються” із сукупності своїх оз-
нак, нескінченно розмножуються / розростаються, суб’єктивно пережи-
ваються, активізуються у свідомості своїх носіїв, організовуються в ряди 
(ланцюжки, поля), відтворюються в менталітеті народу (окремих соціаль-
них груп), відносяться до одного (кількох) ідеографічних полів, змінюються, 
використовуються як засіб пародії.використовуються як засіб пародії.використовуються як засіб пародії

Словотвірна продуктивність. Термінологічна парадигма словотвір-
них похідних. Враховуючи активне функціонування терміна концепт у на-
укових текстах, можна говорити також про великий словотвірний потенціал 
цієї термінологічної одиниці та її похідних. Пор., наприклад: (макро-/мікро-)
суперконцепт; (“зародок”-)концептум, концептус, концептус-поняття; 
(образно-/філософсько-/методологічно-/поняттєво-)концептуальний, кон-
цептний, “концептивний” (Г. Слишкін); цептний, “концептивний” (Г. Слишкін); цептний, “концептивний” концептологія, концептологічний; 
концептоутворення, концептотворення, концептоформування, концеп-
тотворчий; концептосфера; концептуалізація, концептуаліст, концеп-
туалізм, концептуалістський; концепція, концепційний, концепційність; 
концептуальність; концептуалізувати(ся), “роз-концептуалізуватися”
(Н. Рябцева); концептуалізатор; концептуарій (словник), концептуарія; 
концептуально (важливий), концептуально-естетичний (-семантичний / 
-смисловий / -пропозиційний / -культурологічний); “концептор” (творець)
(Ж. Дельоз) тощо. 
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Термін концепт є одним із ключових у когнітивістиці, а тому продукує цілу 
низку терміноодиниць: концептуальний граф (аналіз, персонаж, апарат, 
матеріал, простір, компонент, елемент, зміст, образ, інструментарій, 
підхід, синтез), концептуальна система (репрезентація, сфера, струк-
тура, група, сітка, рамка, схема, модель, класифікація, точка, інформа-
ція, поезія, карта, семантика, метафора, основа / база, одиниця, залеж-
ність, картина світу / мови, ідея, розмова), (когнітивно)-концептуальний 
ряд, концептуальне поле (об’єднання, сховище, мистецтво, розсіювання, 
дослідження), концептуальні філософи (відношення, принципи, гіпотези, 
положення), внутрішньоконцептуальні відношення, “преконцептуальне” 
розуміння, концептні форми, концептуально-семантичні характеристи-
ки, концептуалістська теорія, концептологічний підхід, концептуаль-
но-культурологічний напрям, філологічний концептуалізм, концептивна 
сфера, концептні корені, текстова концептосфера, концептологічний 
напрям, концептуальність думки (твору), поняттєво-концептуальний 
апарат тощо, які спричинили появу відповідних термінолектних понять 
у цій галузі знання.

Отже, осмислення слова концепт як лінгвопсихологічної одиниці дає під-
стави кваліфікувати його як транслітероване запозичення з латини, що про-
никає в українську мову в середині ХІХ ст., активно функціонуючи водночас 
в усіх слов’янських, романських та германських мовах. Серед основних, або 
домінантних, варіантів тлумачень смислової структури цього слова є інваріант 
“поняття”, засвідчений в усіх трьох мовних групах як наскрізний. Інтерпрета-
ція слова концепт у лексикографічних джерелах дещо відрізняється від його 
осмислення в текстах художньої літератури, рекламних проспектах та науко-
вих працях. Якщо в українській художній літературі це слово вживається над-
звичайно рідко, виявляючи свій конотативний потенціал переважно через ко-
нотації термінологічності, то його термінологічний статус розкривається у двох 
напрямах: 1) як власне термінологічної одиниці на позначення відповідного по-
няття, яким оперують в різних сферах знання (статус міжгалузевого терміна); 
2) як метаодиниці мови, за допомогою якої описуються інші мовні об’єкти (ста-
тус одиниці метаопису). У плані дистрибутивних відношень слово концепт
активно функціонує в складі атрибутивних словосполучень, терміносполучень 
з об’єктною семантикою (у тому числі й словосполучень образної семантики), 
апозитивної синтагми, порівняльних конструкцій, а також може сполучувати-
ся з перехідними / неперехідними, взаємно-зворотними, непрямо-зворотними, 
безоб’єктно-зворотними дієсловами. Серед словотвірних похідних чільне міс-
це посідають суфіксальна деривація та словоскладання. Такі відношення про-
дукують низку термінологічних одиниць, засвідчених у різних галузях знання, 
кожна з яких вимагає окремого дослідження.

Багатозначність слова концепт у загальномовному континуумі знаходить 
своє відображення і в науковій картині світу. Якщо загальномовний потенціал 
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слова концепт виявляє себе в тих чи інших відтінках значення, що продуку-
ються в творах художньої літератури та загальному вжитку, то власне науко-
вий потенціал – у формуванні нових терміноодиниць. Саме систематизація 
лексико-семантичних варіантів цього слова, що актуалізуються в різних видах 
контекстуальної зумовленості (в різних видах синтагм), його термінотворчий 
потенціал на рівні словотвірних похідних є важливим моментом у плані усві-
домлення сутності самого феномену / ноумену концепту як власне ментально-
мовного утворення, на позначення якого вживається відповідна лексема. 

* * *
Поняття “концепт” є одним із наскрізних у сучасній парадигмі лінгвоен-

циклопедичного знання. Воно засвідчене не лише вітчизняними й зарубіжними 
лексикографічними джерелами та науковими працями як міжгалузевий термін, 
а й творами художньої літератури та рекламними проспектами, де виявляє свій 
конотативний потенціал і як одиниця загальномовного континууму. 

Будучи започаткованим у лоні філософії ще в період класичної “золотої” 
латини, слово концепт набуває статусу наукового поняття приблизно з ХІ–
ХII ст. і починає спорадично вживатися в логіці, а з XIX ст. – у психології 
та лінгвістиці32. На межі кожної з цих наук формується різне його бачення. 
Далі наукове осмислення цього терміна модифікується, з одного боку, в напря-
мі взаємодії лінгвістики й психології, лінгвістики й культурології, лінгвістики 
й літературознавства, лінгвістики й етнології, що породило низку нових дис-
циплін, з другого, – в результаті тих змін, які відбувалися в ціннісних орієнта-
ціях самих науковців, тобто пов’язаних із змінами наукових парадигм. 

Термінологічний статус лексеми концепт, що функціонує на стику кіль-
кох наукових дисциплін, визначають такі напрями її наукового осмислення: 
лінгво-логіко-філософський, психолінгвістичний, лінгвокультурологічний 
та лінгвопсихологічний, або лінгвістичний.

У лінгво-логіко-філософському осмисленні поняття концепту можна виді-
лити кілька напрямів, що як такі певною мірою збігаються з окремими етапами 
його онтологічного пізнання, а саме: наївний / символічно-метафоричний (кон-
цепт як неусвідомлена універсалія, смислообраз); власне концептуалістський 
(концепт як раціонально осмислена універсалія, гранично узагальнена кате-
горіальна форма, категоріальне поняття, або поняттєва категорія); метафі-
зичний (концепт як статичний об’єкт); діалектичний (концепт як форма дум-
ки, динамічний об’єкт); етнокультурний (концепт як наївно-мовне уявлення, 

32 Як зазначають Д. Руденко та В. Прокопенко, фактично до ХІХ ст. намагання лінгвістів вико-
ристати результати філософських досліджень (передусім Дж. Локка та Т. Гоббса) були блоковані 
наполегливою несумісністю лінгвістичного та філософського підходів до мови [Язык и наука конца 
ХХ века 1995: 119].
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примітив, мовна універсалія, універсалія культури); логічний / аналітичний (кон-
цепт як логічна категорія); філософсько-психолінгвістичний (концепт як при-
родна категорія, прототип); структуралістський (концепт як категоріальна мо-
дель світу, ціннісно-смисловий універсум); епістеміологічний (концепт як знання, 
епістема); постструктуралістський (концепт як фрагментарна цілісність). 

Психолінгвістичне осмислення поняття концепту включає його в систе-
му понять “класифікаційний абстракт”, “когнітивна універсалія” (теорія по-
етапного формування понять); “природна категорія / прототип” (теорія ба-
зового рівня / прототипів); “логічне поняттязового рівня / прототипів); “логічне поняттязового рівня / прототипів); “ ”, “чітко визначена абстракція” 
(об’єктивістські теорії значення); “вроджена ментально-мовна структура” (ге-
нетична теорія); “поведінкова / образна схема // сигнал” ([нео]біхевіористична 
теорія); “інтегральна одиниця інтелекту, що збирається із сукупності своїх 
ознак / нейролінгвістична модель” (конекціонізм); “асоціативно-вербальна / 
семантична / концептуальна сітка // вузол”, “ієрархічна структура”, “мен-”, “мен-”, “
тальна репрезентація”, “нечітке (розмите) поняття”, “когнітивна структу-
ра (модель)” у контексті загальних положень когнітивної психології та когні-
тивної лінгвістики. 

Лінгвокультурологічне трактовування поняття концепту продукує такі 
підходи: етноцентричний (концепт як знак, згусток, ключове слово культури, 
культурна домінанта, національно-культурний стереотип тощо), антропоцен-
тричний (концепт як потенція), аксіологічний (концепт як цінність), а також 
концепцію смислової організації структури знань (концепт як смисл) та ідеї за-
ступання і посередництва (концепт як заступник реалії або поняття, концепт 
як посередник). 

Лінгвопсихологічне осмислення слова концепт представлене фактично 
одним напрямом – філологічним концептуалізмом33, що кваліфікує його як лек-
сичну одиницю, яку можна досліджувати (як і будь-яку іншу лексему) сукуп-
ністю власне лінгвістичних методів, зокрема методом семантичного, синтаг-
матичного, граматичного, дистрибутивного аналізів, а також аналізу дефініцій, 
враховуючи її функціонування у наївно-побутовій та власне науковій карти-
нах світу, так і з урахуванням різних рівнів мовної організації. Такий підхід 
в аспекті проблем концептуальної репрезентації екстраполює це явище без-
посередньо на сам термін концепт, розкриваючи його етимологію та історію 
лексикографічної фіксації, лексико-семантичну актуалізацію, дистрибутивні 
відношення, що виявляють себе в синтагматичній зумовленості вибору, сло-
вотвірну продуктивність тощо, а також змістове наповнення, що продукується 
парадигмою контекстуальних актуалізацій цього слова. 

33 Це поняття віднаходимо в антології наукових праць “Русская словесность. От теории словес-
ности к структуре текста. Антология” (1997), де воно фігурує як одна із рубрик [Русская словесность 
1997: 267].
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РОЗДІЛ ІІ
КОНЦЕПТ І КОНЦЕПТОСФЕРА

Серед усього розмаїття крос-галузевих трактувань концептуальних струк-
тур [див. Розділ І] нашу увагу привертають лише чотири основні іпостасі кон-
цепту як одиниці: 

1) “ментального лексикону1) “ментального лексикону1) “ ” – ментально-мовного комплексу психічних ре-
сурсів людини, що є фрагментарною цілісністю різних ментальних утворень; 

2) національної самосвідомості / [етно]культури, що виявляє себе в архе-
типах національного несвідомого, в етнічних стереотипах та прототипах націо-
нальної культури; 

3) знання, тобто сформованого на якомусь етапі людського розвитку пев-
ного багажу знань того чи іншого соціуму, пропущеного крізь призму окремої 
мовної особистості; 

4) когніції, яка виявляє себе відносно сформованою та еволюціонуючою когніції, яка виявляє себе відносно сформованою та еволюціонуючою когніції
структурою, з одного боку, і одиниці, в структуру якої, крім власне знань, вод-
ночас включаються ще й пізнавальні процеси, цінності, моделі поведінки, пе-
реживання тощо. 

Розмежування статусних визначень концепту, щоправда, лише як одиниці 
думки / мислення, знання та когніції знаходимо в дослідженні Г. Піхта, де автор 
зазначає: якщо концепт розглядати як одиницю в мисленнєвому процесі, який 
завжди є індивідуальним, або контекстуально зумовленим, то він акумулює 
в собі характеристики / властивості того мисленнєвого акту, під час якого ви-
никає ситуативний концепт. У такому випадку він протиставляється концепту 
як одиниці знання, який не виникає в контексті тієї чи іншої ситуації, а, навпа-
ки, утримується в структурах пам’яті, що стосується в першу чергу спеціаль-
них знань (term bank). Що ж до концепту як одиниці когніції, то його можна 
інтерпретувати як паралельний процес нагромадження нового та поглиблення, 
розширення вже використовуваного знання [Picht 2004: 119–122].

Якщо концепт як одиниця когніції виявляє себе в пізнавальних процесах 
та знаннєвих структурах водночас, концепт як одиниця знання – переважно 
як результат процесу пізнання, то концепт як одиниця “ментального лексико-
ну” і концепт як одиниця [етно]культури виявляють свій зв’язок у дихотомії 
“форма – зміст відображення дійсності”, яка ініціює дихотомію “ментальна – ”, яка ініціює дихотомію “ментальна – ”, яка ініціює дихотомію “
змістова структура концепту”, що як така сьогодні не має однозначного виз-
начення. Розглянемо її в цьому розділі.

1. МЕНТАЛЬНО-МОВНА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ

Майже всі дослідники апелюють до ментальності концепту, що знахо-
дить відображення у таких його визначеннях: “оперативна змістова одиниця 
пам’яті, ментального лексикону, мови мозку”, “ментальна одиниця, елемент 
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свідомості”, “ментальне утворення з нечіткими межами”, “одиниця психіч-
них ресурсів людської свідомості”, що “має два боки – психічний та мовний”, 
“складне ментальне утворення”, “вербально виражена інтегральна категорія, 
яка відображає психоментальні ресурси свідомості…”, “дискретна одини-
ця колективної свідомоcті”, “багатовимірне ідеалізоване формоутворення” 
тощо [КСКТ: 90; ШВТ: 191–192; Голобородько 2002: 29; Слухай 2002: 464; 
Бабушкин 1996]. Проте ментальність концепту маловивчена, оскільки бракує 
універсального визначення самого поняття ментальності, яке, крім того, досить 
часто ідентифікується з поняттям менталітету, що засвідчено не лише лекcи-
кографічними джерелами, а й окремими нуковими працями34 [ГУПС: 204–205; 
Баронин 2000: 62–66; HОD*: 531; ГСД: 172; Колмаков 2000; Колесов 1992; 
СКЕС: 310].

Щоправда, останнім часом намітилася тенденція до розмежування цих понять: 
1) у плані з’ясування їхнього статусу, де ментальність – це “інтелект, розу-

мові здібності”, “психіка, психічний склад”, а менталiтет – “сукупність психіч-
них, інтелектуальних, ідеологічних, релігійних, естетичних і т. ін. особливостей 
мислення народу, соціальної групи чи індивіда, що проявляються в культурі, 
мові, поведінці і т. ін.” [ВТС: 518]); 

2) з огляду на їхню суміжність у площинах “процес – результат процесу”, 
“формальне вираження – змістове наповнення”. У такому розумінні менталь-
ність кваліфікується як форма “колективного несвідомого” та не усвідомле-
ний індивідами перманентний груповий процес символіко-семіотичного моде-
лювання або “вторинного перекодування” (структурування) картини світу, як 
спосіб відображення об’єктивної дійсності. А менталітет – як змістова сторо-
на, що має статус сутності і є сукупністю смислів, утворених ментальністю 
тієї чи іншої спільноти; результат “роботи” ментальності в плані становлення 
універсальних (відносно єдиних) для певної етнокультури або соціальної гру-
пи способів світосприймання та інтерпретації реальності, а також реагування 
на неї як неусвідомлений стан внутрішньої ідентичності35 [Калина 1999: 8–15; 
Колмаков 2000; СКЕС: 311]. 

У проекції на концепт ми схильні диференціювати ці еквіполенти в дихо-
томії “загальна властивість – спосіб мислення”, в контексті якої пропонуємо 
уточнення понять “ментальністьуточнення понять “ментальністьуточнення понять “ ” і “менталітет” і “менталітет” і “ ” та визначення понять “мен-” та визначення понять “мен-” та визначення понять “
тальність концепту”, “семантикa ментальності”, “семантика ментальності 

34 Огляд літератури з цих питань, а також історія становлення термінопонять “ментальністьОгляд літератури з цих питань, а також історія становлення термінопонять “ментальністьОгляд літератури з цих питань, а також історія становлення термінопонять “ ” 
і “менталітеті “менталітеті “ ” представлені частково в одній із праць В. Колмакова та в монографії, написаній під 
керівництвом Н. Каліної, що стала результатом першого в Україні комплексного дослідження, присвяче-
ного разробленню теоретичних основ вивчення феномену ментальності [Колмаков 2000; Калина 1999]. 

35 Окремі психологи в розмежуванні цих понять апелюють до ризоми (ідея якої належить Ж. Дельозуризоми (ідея якої належить Ж. Дельозуризоми
та Ф. Гваттарі) – первинного хаосу, що протиставляється структурі, яка впорядковує світ. Вони вважа-
ють, що традиційно позитивні гносеологічні категорії (закон, порядок, межа, код, інформація) набу-
вають негативного статусу, оскільки протиставлені “живим рухомим механізмам потоків реальності”. 
У ризомі неможливо провести чітку межу між знаками та їхніми об’єктами [Калина 1999: 8–15].
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концепту”, “семантика менталітету”, “ментальна / формальна структура ”, “ментальна / формальна структура ”, “
концепту”, “змістова структура концепту”, які ще не були апробовані в нау-
кових дослідженнях.

Так, ментальність ми розглядаємо як загальну властивість або здатність ви-
являти ідеальну природу / ідеальне буття, тобто психічну реальність у фор-
мі образу, побудова якого передбачає “перехід через чуттєвість, за межі чут-
тєвого, через сенсорні модальності до амодального світу” [Леонтьев 1983], 
що є інтеріоризованою (такою, що перейшла від зовнішньої, предметно-прак-
тичної форми до внутрішньої, теоретичної [М’ясоїд 2001: 73]), тобто відобра-
жально-орієнтувальною, або пізнавально-регулятивною, діяльністю людського 
мозку. Менталітет – це здатність окремої людини або соціуму організовувати 
ментальність у той чи інший спосіб пізнання, мислення36 (тісно пов’язаний 
із способом життя), що його породжують конкретно-історичні епохи та етно-
культури, а також найрізноманітніші фактори – природні, суспільно-виробни-
чі, духовні, генетичні (зв’язок поколінь), етнічні тощо. 

Говорячи про ментальність (але не про менталітет) концепту, ми тим самим 
апелюємо до властивості цієї сутності виявляти ідеальну природу, тобто відоб-
ражати дійсність у формі образу (відображальна / пізнавальна функція психі-
ки), орієнтувати людину в довколишній дійсності, бути засобом узгодження 
з дійсністю (регулятивна функція психіки), формуючи її спосіб життя (інстру-
ментальна функція психіки). 

У психології поняття образу має кілька визначень. В одних випадках воно 
є еквівалентом понять “відображення” та “психіка”, в інших – з ним традицій-
но пов’язують переважно перцептивні форми знання [КПС: 211]. Зрозуміло, 
що концепт не може ототожнюватися лише з перцептивним образом, він аку-
мулює в собі весь спектр психічного відображення дійсності та самого себе: 
від сенсомоторики (елементарних форм пізнання / знання) до відображення 
на вищих рівнях людської свідомості – мовно-мисленнєвому, або словесно-
логічному. Ось чому концепт є складним різнорівневим ментальним / психіч-
ним (точніше ментально-мовним) утворенням – фрагментарно-цілісним об-
разом. Це також суб’єктивно-суб’єктний образ: “Психіку можна тлумачити 
як суб’єктивний образ об’єктивного світу. У ній відображається світ, що іс-
нує поза суб’єктом. Але й суб’єкт належить до цього світу, “несе” його в собі, 
виявляє до нього певне ставлення. Отже, психіка є не лише суб’єктивним, 
а й суб’єктним явищем” [М’ясоїд 2001: 71].

36 Під способом (ладом (ладом ( ) масово-індивідуального історичного мислення, або відображення дій-
сності, в соціології розуміють духовний сплав стилів, манер, прийомів, навичок, способів і про-
цедур мислення, світовідчуття, світосприймання, світоспоглядання та орієнтацій у природному 
й суспільному світі, своєрідних автоматизмів духовного життя, що виявляють себе у вигляді поза-
особистісних настанов, регулятивів, нахилів і схильностей індивідів, груп, спільнот до певної мане-
ри спілкування, діянь, відчуття, сприймання чи осмислення світу [СКЕС: 310–312].
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Відсутність чіткого розмежування понять ментальності і менталітету
спричинила також плутанину щодо використання понять “семантика менталь-
ності” та “семантика (потенційна багатозначність) менталiтету”, засвідче-
них в одній із праць В. Колмакова, де вони, на жаль, не визначаються. Автор 
фактично ототожнює ці поняття (що знаходить вияв у досить вільному опе-
руванні як такими), акцентуючи увагу здебільшого на семантиці менталітету, 
і вважає, що говорити про неї можна так само, як узагалі про семантику чого-
небудь [Колмаков 2000]. 

Спробуємо визначити їх. Так, під семантикою ментальності розуміємо ди-
намічну ієрархію психічних пізнавально-регулятивних процесів (первинних – 
сенсорних, перцептивних і вторинних – інтелектуальних, уявних, мнемічних, 
а також вольових і емоційних), тобто організовану певним чином активність 
ідеального буття як внутрішню діяльність, що розгортається в інтеріоризова-
них рухах та “ідеальних діях” [поняття див. Гальперин 1999: 11] – процесах, 
станах, настановах, властивостях особистості [ЕК: 90–91]. Пізнавально-регу-
лятивні процеси існують у формі ментальних образів37, наприклад: мотор-
них образів руху38, чуттєвих образів (образів-відчуттів / сенсорних образів / 
образів-сенсибілій39 / елементарних образів та образів сприймання / перцеп-
тивних образів / образів-перцептів), образів пам’яті / мнемічних образів (ей-
детичних, мінливих, еталонних / образів-еталонів, прототипових / образів-
прототипів, образів-стереотипів), несвідомих образів-архетипів, образів 
свідомості / образів мислення / мисленнєвих образів (первісних – колектив-
них символічних, магічних образів-уявлень, образів-міфів та раціональних – 
наївно-побутових / життєвих образів-понять, або образів-уявлень, науко-
вих / спеціальних образів-понять, образів-пропозицій), образів уяви / уявних 

37 В експериментальній психології було висловлено думку, що образна інформація має дві фор-
ми зберігання: одна пов’зана з довготривалою пам’яттю і становить основу наших знань про світ, 
інша – підтримує процес маніпулювання поточними образами та може бути віднесена до оператив-
ної пам’яті. Окрім того зазначається, що оперування ментальними образами не відрізняється від 
оперування реальними предметами; людина має здатність обертати або переміщати образи в мис-
леннєвому плані [Когнитивная психология 2002: 102–103]. Лінгвістичні дослідження фактично не 
диференціюють ментальні образи. Так, у монографії О. Бабушкіна “Типы концептов в лексико-фра-
зеологической семантике языка” вони кваліфікуються як “мисленнєві картинки”. В одних випадках 
автор визначає їх як такі, що “знімаються” в колективній свідомості носіїв мови з властивих предме-
там характеристик у результаті зорового сприймання за допомогою лінійних та об’ємних парамет-
рів, з урахуванням особливостей конфігурації та кольорових характеристик; в інших – ототожнює 
з “галереєю” образів міфічних персонажів (диявола, русалки, баби-яги тощо), в яких є певні прото-
типи, що можуть варіюватися в тій самій мовній спільноті залежно від регіону [Бабушкин 1998].

38 “У процесі побудови образу суттєву роль відіграють рухові … процеси. Рухи створюють кар-
кас образу, а образ забезпечує систему рухів” [ЕК: 161].

39 “Сенсибіліі є невід’ємною частиною ментально-лінгвального комплексу людини, інформацій-
ними цілісностями, які цілком відповідають статусу інформем – базових одиниць ментально-лінг-
вального комплексу людини” [Корнилов 2003: 147].
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образів, емоційних образів, образів-ідеалів / досконалих образів, образу-мети 
/ образу передбачуваного результату, образів-схем / образних схем, образів-
символів / образних символів, образів-дій, образів ситуацій / образів-фрей-
мів, образів перебігу ситуацій / образів-скриптів / -сценаріїв, образів-інсай-
тів / переструктурованих образів, пов’язаних із раптовим пізнанням, образу 
власного Я – образу здібностей, образу зовнішності, образу соціальної значу-
щості і т. ін. суб’єкта пізнання тощо. 

Семантику ментальності, що є множинністю ментальних (психічних) 
образів, можна визначити як своєрідне ментальне спорядження, психічне ос-
нащення, розумовий / ментальний інструментарій, психологічний апарат, 
мову мислення40 [СКЕС: 310–312; Баронин 2000: 64; ШВТ: 216; Колмаков 
2000], де виокремлюються фрагменти свідомого як високораціоналізовано-
го, логічного мислення, підсвідомого (набуті впродовж життя автоматизми), 
несвідомого, або вродженого, зокрема “колективного несвідомого” (інтуїтив-
ний досвід). 

Ментальні образи як носії певної інформації на різних рівнях психічної 
організації людини представлені відповідними кодами: сенсорним, образним 
(образні репрезентації)образні репрезентації)образні репрезентації 41 та вербальним / вербально-символічним / лексичним 
(пропозиційні репрезентації), концептуальним, або смисловим, семантичним, пропозиційні репрезентації), концептуальним, або смисловим, семантичним, пропозиційні репрезентації
внутрішнім (концептуальні репрезентації) [Когнитивная психология 2002: 97–концептуальні репрезентації) [Когнитивная психология 2002: 97–концептуальні репрезентації
113], де останні є логічним продовженням попередніх, а отже, ґрунтуються на 
них і водночас співіснують разом із ними. У сучасних дослідженнях розгля-
дається також питання про: соціальні репрезентації, які відповідають за вико-соціальні репрезентації, які відповідають за вико-соціальні репрезентації
ристання можливих способів соціальної поведінки й беруть участь у форму-
ванні та підтримці образу Я як “особистісного кодування”, що є розумінням 
смислу автобіографічної події та оцінки її значущості (ролі) для подальшо-
го життя (такі репрезентації виокремлюють із континууму змін зовнішнього 
світу певні епізоди, події життя людини, які безпосередньо фіксуються нею 
як цілісні “картини” – “семантичні гештальти”); функціональні репрезен-

40 Поняття “ментальне спорядженняПоняття “ментальне спорядженняПоняття “ ” здебільшого використовують в особливому історичному 
контексті (ментальне спорядження епохиконтексті (ментальне спорядження епохиконтексті ( ), коли досліджують динаміку картини світу (або менталь-
ності), а отже, спостерігають зсуви ментальності (зокрема, зміни в ціннісній орієнтації). У досліджен-зсуви ментальності (зокрема, зміни в ціннісній орієнтації). У досліджен-зсуви ментальності
нях із когнітивної психології зазначається, що можна говорити про особливості ментальності окремих 
верств населення та соціальних груп, тобто поряд із ментальними настановами, властивими всім чле-
нам суспільства в даний період, існують настанови, характерні тільки для тієї чи іншої соціальної, 
професійної групи або жителів тієї чи іншої місцевості [Когнитивные исследования… 2003]. 

41 Питання про існування спеціалізованого образного модуля (коду), що відповідає за перероб-
лення власне образної інформації, залишається відкритим. Т. Ребеко зазначає, що більшість дослід-
ників апелюють до двох форм зберігання образної інформації: перша пов’язана з довготривалою 
пам’яттю і є основою наших загальних знань про світ, друга – підтримує процес маніпулювання 
перцептивними образами і пов’язана з оперативною, або короткотривалою, образною пам’яттю 
(в дослідженнях окремих психологів) [Когнитивная психология 2002: 98]. 
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тації, або тації, або тації репрезентації, репрезентації, репрезентації пов’язані з дією (де базова структура дії організо-
вується двома компонентами: метою дії та способом її реалізації), що тісно 
взаємодіють із образним кодом і не завжди мають мовне вираження [Когни-
тивная психология 2002: 133–134; Нуркова 1997]. 

Семантика ментальності є тлом психіки, на якому вирізняється “менталь-Семантика ментальності є тлом психіки, на якому вирізняється “менталь-Семантика ментальності є тлом психіки, на якому вирізняється “
ний згусток” – концепт як одиниця пізнання. Якщо, за визначенням П. М’ясоїда, 
мнемічний образ несе в собі минуле індивіда, перцептивний – теперішнє, мис-
леннєвий – невідоме, образ уяви – невідоме майбутнє [М’ясоїд 2001: 323], 
то концепт як складне ментально-(психічно-)мовне утворення, а отже, фраг-
ментарно-цілісний суб’єктивно-суб’єктний образ світу є виразником і минуло-
го, і теперішнього, і майбутнього (як відомого, так і невідомого), однак такий, 
що виявляє себе лише за конкретних обставин. Тобто концепт у проекції на 
семантику ментальності є динамічною ієрархією актуальних за даних умов для 
суб’єкта пізнання пізнавально-регулятивних процесів, що протікають у формі 
вибіркової множинності ментальних образів. Актуальність пізнавально-регу-
лятивних процесів визначає потреба у тих чи інших знаннях, де останні є мо-
тивом пізнавальної діяльності суб’єкта.

Отже, семантику ментальності концепту визначає організована у певний 
спосіб та активована в конкретному акті пізнання вибіркова множинність мен-
тальних образів, які репрезентують фрагмент світу, що став об’єктом пізнання. 

Ураховуючи той факт, що в образі, за гіпотезою О. Леонтьєва, світ набу-
ває п’ятого “квазівиміру”, яким є смислове поле [Леонтьев 1983], представле-
не в тій чи іншій етнічній мові системою значень, можна також стверджува-
ти, що концепт – це зосередження, “згусток” найрізноманітніших смислів, які 
об’єктивуються в системі значень окремої мови і виникають у процесі пізна-
вальної (відображальної) діяльності як людини, так соціуму / етносу (“Націо-
нально-специфічні сенсибілії породжують національно-специфічні концепти, 
які... утворюють у лексичній системі етнічної мови шари національно-спе-
цифічної лексики” [Корнилов 2003: 147]).

Віднесеність смислів до ментальної сфери, зокрема сфери концептуальних 
систем (систем інформації, що включають знання про дійсність та можливий 
стан речей у світі, а також акумулюють знання людей, здобуті в результаті 
відображення ними навколишнього світу) [Павилёнис 1983], визначає їх як 
практично неформалізований внутрішній (ідеальний) зміст – ментально-мов-
не утворення, що не піддається безпосередньому спостереженню. Його ін-
тегральною ознакою, як зазначає О. Новиков, може бути явище, дещо анало-
гічне домінуванню: домінанта, що виникає у свідомості, стягує навколо себе 
певний зміст, структурує його і тим самим організовує семантичний простір. 
Автор висловлює припущення, що віднаходження домінант, можливо, і є пе-
реходом до смислового коду, зовнішнім виявом якого визнається оперуван-
ня такими одиницями, як ключові слова, смислові віхи, опорні пункти тощо 
[Новиков 1999]. Такий внутрішній (ідеальний) зміст можна кваліфікувати як 
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“смисл-цінність”42, що зберігається в структурах семантичної (довготрива-
лої) пам’яті і може бути виражений не лише вербальними, а й невербальними 
засобами. Семантичну пам’ять часто співвідносять із поняттями “концепту-
альна структура (система)”, “концептуальне сховище”43 [КСКТ: 113–114], 
що, власне, і є сукупністю (зосередженням) концептів як одиниць знань. 

Отже, концепт – це “смисл-цінність” як ментальна домінанта пізнаваль-
но-регулятивних процесів, що виникає в результаті “зникнення” реального 
в ірреальному як зародок ідеального буття, який організовує пізнавальні процеси 
у кванти знання. 

“Зникнення” реального світу в ірреальному (ідеальному) є імплікацією, 
з одного боку, фрагментів світу в пізнавальні процеси (поверхневі структури), 
з другого, – пізнавальних процесів у образи-знання світу (ядерні структуриз другого, – пізнавальних процесів у образи-знання світу (ядерні структуриз другого, – пізнавальних процесів у образи-знання світу ( ) 
крізь призму “автобіографічного / особистісного знання”44 та самопізнання. 

Розмежування ядерних і поверхневих структур образу світу вперше було 
здійснено в межах психології, де ядерні структури у функціональному аспекті 
визначаються фундаментальними опорами існування людини як свідомої істо-
ти, що відображає її зв’язок із світом, а поверхневі – пізнавальними (пізнання 
як спеціальна мета), тобто такими, що пов’язані з побудовою того чи іншо-
го уявлення про світ (більш-менш глибокого) [Смирнов 1981; Петухов 1984]. 
У теоріях поля ці структури розглядаються в горизонтальній площині [Супрун 
1979: 3, 8–9]. Розмежування понять “уявлення (образ, знання) світу1979: 3, 8–9]. Розмежування понять “уявлення (образ, знання) світу1979: 3, 8–9]. Розмежування понять “ ” і “уявлен-” і “уявлен-” і “
ня про світ (життєві або наукові знання про нього)” в структурному, функ-
ціональному та генетичному аспектах знаходимо в праці В. Пєтухова “Образ 
мира и психологическое изучение мышления”. Використовуючи термінологію 
С. Смирнова в плані розмежування ядерних (образ світу) та поверхневих (чут-
тєве / модальне оформлення картини світу) структур, автор зазначає, що по-
верхневі структури можуть оформлятися не лише чуттєво, а й раціонально, це 
знання (уявлення) про світ (більш або менш глибокі), пов’язані з пізнанням сві-
ту як спеціальною метою. Щодо ядерних структур – це власне уявлення (образ, 
знання) світу, що є фундаментальними опорами існування людини як свідомої 
істоти [Петухов 1984; Смирнов 1981; 1983].

Ядерні та поверхневі структури розрізняються функціонально, а не за своїм 
психічним матеріалом, а тому утворюють єдність, втілюючись у тій самій 

42 Поняття С. Васильєва, під яким дослідник розуміє предметний смисл, протиставлений текс-
товому смислу – “смислу-повідомленню”. Як таке, воно тлумачиться в праці О. Новикова “Смысл: 
семь дихотомических признаков”, де автор розрізняє такі види смислу: поверхневий, глибинний, 
предметний, образний, особистісний, мовленнєвий, ідейний тощо [Новиков 1999]. 

43 Cемантична пам’ять людини визначається окремими дослідниками як база знань, або інфор-
маційний тезаурус [Залевская 1985]. 

44 Поняття В. Нуркової [Нуркова 1997].
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ментальній одиниці, оскільки будь-який психічний факт – це і кусок реальної 
дійсності, і відображення дійсності – не або одне, або інше, а і одне, і інше 
[Петухов 1984; Рубинштейн 1946]. У зв’язку з цим можна говорити про кон-
цепт як такий, у якому виділяються і ядерні (образи-знання світу), і поверхневі 
(пізнання світу, знання про світ) структури. В обох випадках у смислове поле, 
або “смисл-цінність”, інтелектуально, афективно й моторно включений сам 
суб’єкт пізнання [Петухов 1984]. 

Однак смислове поле неоднорідне. Це фрагментарна цілісність елементар-
них смислів (ноем), як власне онтологічних, що розкривають сутність об’єкта 
пізнання шляхом його осягнення розумом або інтуїцією, так і факторних, що 
їх породжує соціальна реальність (спільна свідомість, колективні уявлення 
або колективне несвідоме чи архетипи того чи іншого соціуму, етносу), при-
родно-кліматичні умови, в яких живе людина, та психічна організація мовної 
особистості (як ідіо-, так і полілектної). Властиві тому чи іншому соціуму 
в контексті його конкретно-історичної епохи та етнокультури, вони формують 
семантику менталітету45. 

Таким чином, семантика менталітету – це зумовлена психічними, інте-
лектуальними, конкретно-історичними, суспільними, етнокультурними, ідео-
політичними, економічними, природно-кліматичними чинниками та самоіден-
тифікацією семантика ментальності. 

Семантика менталітету є смисловим тлом, на якому вирізняється “смисло-
вий згусток” – концепт як одиниця [етнокультурного] знання. Тобто концепт 
у проекції на семантику менталітету є організованою у певний спосіб мислен-
ня множинністю конкретно зумовлених елементарних смислів (ноем), що їх 
породжують ті чи інші ментальні образи. Інакше, концепт – це семантика мен-
талітету того чи іншого етносу в його проекції на окремий фрагмент світу.

Отже, концепт має двоїсту природу. Він є і одиницею пізнання, і одини-
цею знання, а отже, одиницею когніції людини, що бере участь в організації 
як семантики ментальності (концепт – ментальна мінімодель, образ світу), так 
і семантики менталітету (концепт – “менталітет у мініатюрі”, менталітет, спро-
ектований на окремий фрагмент світу). 

Диференціація понять “семантика ментальності” і “семантика менталі-
тету” в проекції на концепт дещо співзвучна з положенням Ю. Степанова: 
з одного боку, він визначає концепт як явище того самого рівня, що й поняття 
(структурі концепту належить усе те, що належить будові поняття, – обсяг

45 Як такими, факторними смислами, тобто смислами, зумовленими відповідними факторами 
життєдіяльності людини / соціуму, що знаходять відповідне втілення в тій чи іншій формі психіч-
ного відображення дійсності, організуючи семантику менталітету, є, наприклад, усвідомлення 
людиною: своєї фізичної сили / слабкості, почуття поваги / зневаги до самого себе тощо; соціальних 
ролей – батька / матері / сина / дочки, видатного політичного діяча / простого громадянина, пред-
ставника африканського племені / слов’янської спільноти, фахівця в галузі медицини / філології / 
мистецтва і т. ін.; того, що вона живе в гірській місцевості / пустелі / на березі моря, екологічно 
чистій / забрудненій зоні тощо.
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та зміст; це зміст поняття, що ідентифікує його зі смислом – концепт як смисл 
слова), з другого, – як фактор культури (в структурі концепту виокремлюється 
вихідна форма – етимологія, стиснута до основних ознак змісту історія, су-
часні асоціації, оцінки і т. ін.) [СК: 40–56]. А тому сьогодні видається актуаль-
ною проблема розмежування ментальної (формальної) та змістової структур
концепту, які в наукових дослідженнях або взагалі не диференціюються, або 
часто сплутуються. 

Це питання частково лежить у площині теоретичного протиставлення ког-
нітивного і лінгвокультурного концептів. Так, констатуючи цей факт, В. Ка-
расик і Г. Слишкін у спробі виокремити основні елементи лінгвокультурного 
концепту (ціннісний, факультативний та образний)46 фактично не відрізняють 
його від когнітивного [Карасик 2001]. Дещо подібне сплутування цих понять 
спостерігаємо і в праці С. Воркачова, де автор для повноти семантичного опису 
лінгвокультурного концепту виділяє в його структурі такі копоненти: понят-
тєвий (відображає ознакову та дефінітивну структури), образний (фіксує ког-
нітивні метафори, що підтримують концепт у мовній свідомості) та компонент 
значущості (визначається місцем, яке займає ім’я концепту в лексико-грама-
тичній системі конкретної мови, куди входять також його етимологічні та асо-
ціативні характеристики) [Воркачев 2002]. Більшість дослідників намагається 
виокремити елементи структури концепту, не враховуючи послідовності у ви-
борі того чи іншого критерію, а також не зазначаючи, про яку саме структуру 
(власне когнітивну чи лінгвокультурну) йдеться.

Ураховуючи тенденцію до розмежування понять “ментальністьраховуючи тенденцію до розмежування понять “ментальністьраховуючи тенденцію до розмежування понять “ ” і “мен-” і “мен-” і “
талітет”, що намітилася останнім часом у лінгвопсихологічних дослідженнях 
та лексикографічних джерелах [ВТС: 518; Калина 1999: 8–15; Колмаков 2000; 
СКЕС: 311], спробуємо структурувати концепт, з одного боку, за організацією 
його ментальності (ментально-мовна структура – власне когнітивний концептйого ментальності (ментально-мовна структура – власне когнітивний концептйого ментальності ( ), 
з другого, – змістового наповнення (змістова структура – лінгвокультурний з другого, – змістового наповнення (змістова структура – лінгвокультурний з другого, – змістового наповнення (
концепт), а також визначити його субстанційні елементи (компоненти). 

Таке структурування частково перегукується з диференціацією понять 
“форма (формат)” і “зміст психічного відображення”, що співвідносить кон-
цепт із поняттям “ментальнa репрезентаціяцепт із поняттям “ментальнa репрезентаціяцепт із поняттям “ ” (ментальний стан як символіч-
не утворення), визначення якого в когнітивістиці базується на кількох точках 
зору. Згідно з першою (формальний план), можна говорити про один (унітар-
ний)47 або декілька (множинний)48 форматів ментальних репрезентацій. Згідно 
з другою (змістовий планз другою (змістовий планз другою ( ), – про процеси й водночас результати процесів пе-

46 Лінгвокультурний концепт, за визначенням В. Карасика та Г. Слишкіна, відрізняється від ін-
ших ментальних одиниць акцентуацією ціннісного елемента, показником якого є оцінні предикати 
(це добре, погано, цікаво і т. ін.); його факультативний елемент зберігається в свідомості у вер-
бальній формі і може відтворюватися в мовленні безпосередньо; образний елемент не є вербальним, 
а тому представлений лише описово [Карасик 2001]. 

47 У різних дослідженнях це різні класи моделей: ознакові, сіткові, конекціоністські.
48 Образний код і образні репрезентації, вербальний / смисловий код і пропозиційні репрезентації.
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рероблення (кодування й декодування) інформації як суб’єктивне (або актуаль-
не) відображення дійсності (у розумінні деяких когнітивістів, за конкретних 
обставин, для виконання конкретних завдань), спеціалізовану та деталізовану 
розумову картину подій49. Наукові дискусії, що розгортаються в цьому напря-
мі, на наш погляд, є свідченням ризоморфної природи ментальності (у даному ризоморфної природи ментальності (у даному ризоморфної
випадку її двоїстого статусу), де форма перетікає у зміст, а зміст у форму50, що 
дає підстави окремим дослідникам оперувати поняттям “змістова формадає підстави окремим дослідникам оперувати поняттям “змістова формадає підстави окремим дослідникам оперувати поняттям “ ” [Ко-
лесов 1992: 37]. Тобто є сенс говорити про те, що будь-яка ментальна репрезен-
тація / ментальний образ – це не просто форма, байдужа до змісту, це змістова, 
або внутрішня форма51 (внутрішній образ) дійсності (дійсності (дійсності буття) як певний спосіб 
її (його) ідеальної, психічної організації. У такому розумінні концепт можна 
розглядати як “початок” змісту, що в лінгвістичних дослідженнях знайшло 
відображення у термінопоняттях “чиста ментальність”, “чисте поняття”, 
“поняття a priori”, або “зерно, зародок смислу (божественного Логосу)”, або “зерно, зародок смислу (божественного Логосу)”, або “ ”, 
“квант знання”, “архетип думки”, “туманне дещо” [Колесов 1992: 37; Асколь-
дов 1997; КСКТ: 89–90]. 

На наш погляд, досить цікавою є думка В. Колесова, згідно з якою концепт – 
це вихідна точка семантичного наповнення слова (його етимон) і одночасно 
кінцева межа розвитку (концепт сучасної культури), у зв’язку з чим диферен-
ціюються поняття “концептум” (від conceptum) як зерно, зародок смислу, поз-
начене терміном концепт-етимон, і “концептус” (від conceptus) як тверджен-
ня, поняття, уявлення про предмет52  [Колесов 1992: 31, 35–37]. 

Факт рівноваги змісту й форми можна вважати таким, що засвідчує існу-
вання відносно стабільних утворень у психічній організації окремої людини 

49 Аналіз основних напрямів досліджень цієї проблеми представлений у підручнику “Когни-
тивная психология” (за ред. В. Дружиніна та Д. Ушакова), а також у словниках: “Краткий словарь 
когнитивных терминов” (Е. Кубрякова та ін.), “Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики” 
(І. Штерн) [ШВТ: 214; КСКТ: 156–159; Когнитивная психология 2002: 115–144, 275–278]. 

50 Розуміння форми з позицій структуралізму, коли остання розглядається як байдужа у відно-
шенні до змісту, не завжди виправдовує себе у вивченні ментальних сутностей, де форма відобра-
ження дійсності водночас є його внутрішнім (психічним, ментальним, ідеальним) змістом. Так, нап-
риклад, у Гегеля йдеться про двоїстий статус форми: нерефлексована в саму себе, вона – зовнішнє, 
байдуже для змісту існування; а будучи рефлексованою в самій собі, вона є змістом. Пор. також: 
“зміст – це передумова, можливість речі бути або не бути, а форма – внутрішня мета речі, що обу-
мовлює їхню єдність” (у Арістотеля); “форма як початок, що його привносить в матеріальний світ 
ментальне зусилля” (класична німецька філософія) [ВЭФ: 963–964]. 

51 Розуміння концепту як “внутрішньої форми” знаходимо в працях В. Колесова та Ю. Степано-
ва [Колесов 1992: 37; СК: 44–49].

52 Диференціацію семантичного простору цього поняття як вияв явища семантичної дифузії: 
просте як первинне, вихідне – [основне] – загальне як головне, суттєве (“проста ідея” – “первин-
не поняття / першообраз” – “істинний / справжній образ” – “суть / зміст поняття”), в основі якого 
лежить перебіг одних ознак в інші (конкретне – загальне, просте – складне), спостерігаємо також 
в історії лексикографічної фіксації слова концепт у романських, германських та слов’янських 
мовах [див. Розділ I. 4].
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або соціальної групи на якомусь усталеному проміжку часу, що дає підстави 
ввести поняття ментальної усталеності концепту, або концепту як менталь-
ної сталої53ної сталої53ної сталої , а отже, говорити про концепт як ментальну (точніше ментально-
мовну) структуру54 (тобто систему, що є сукупністю певних ознак) / одини-
цю (інформаційно / семантично опосередкованого заступника якогось об’єкта, 
ситуації, явища, процесу тощо), що має двоїстий статус, з одного боку, мен-
тального образу-форми, з другого, – змісту психічного відображнення дійс-
ності і бере участь у формуванні не лише семантики ментальності, а й семан-
тики менталітету. 

У плані форми відображення (когнітивний аспект) концепт виявляє себе 
як поліструктурна одиниця ментальних ресурсів, що є фрагментарною ціліс-
ністю і простих, і складних ментальних, у тому числі й ментально-мовних, 
[ново]утворень – сенсибілій, перцептів / конкретно-чуттєвих (наочних) об-
разів / образів-гештальтів / картинок, символів, уявлень, понять, пропозицій, 
схем, фреймів, скриптів / сценаріїв), Я-схеми / Я-схем (емоційних настанов / 
станів / переживань, потреб, інтенцій, норм, цінностей, мотивів, планів, 
переконань, вірувань тощо). 

Зрозуміло, що організація ментально-мовної структури концепту залежить 
від психічних особливостей тієї чи іншої людини (її пам’яті, емоційного складу, 
глибини почуттів, характеру мисленнєвих процесів, вольового моменту і т. ін.) 
та особливостей її чуттєвого пізнання, філогенетичного успадкування (психоло-
гічної настанови індивіда, сформованої генетично з моменту народження), обсягу 
та глибини життєвого досвіду, рівня самоактуалізації, що інтегрують фізичний, 
інтелектуальний та духовний потенціал окремої людини тощо [Баронин 2000: 
65]. А тому образ власного Я є одним із субстанційних елементів концепту.

Звичайно, не всі елементи ментально-мовної структури концепту в одна-
ковій мірі активізуються в актах репрезентативної діяльності. Як правило, одні 

53 Упровадження окремими дослідниками поняття “ментальний концептпровадження окремими дослідниками поняття “ментальний концептпровадження окремими дослідниками поняття “ ” [Проблемы ис-
торического языкознания… 2000], на наш погляд, взагалі не виправдовує себе, адже концепт – 
це і є ментальне утворення. 

54 Поняття ментальної структури як відносно стабільного психічного утворення, яке в умовах 
пізнавального контакту суб’єкта з дійсністю забезпечує можливість надходження інформації про 
зовнішній світ та її перетворення, управління процесами перероблення інформації та вибірковість 
інтелектуального відображення, засвідчене в експериментально-психологічних теоріях інтелекту, 
що розробляються в когнітивній психології в рамках онтологічного підходу [Когнитивная психо-
логия 2002: 275–278]. У когнітивній лінгвістиці під цим поняттям розуміють умовну структуру 
свідомості, а в штучному інтелекті – матеріалізовані моделі розуміння природної мови, аргументу-
вання, прийняття експертних рішень тощо [ШВТ: 214]. За спостереженнями М. Холодної, ментальні 
структури породжують ментальний простір (суб’єктивний діапазон відображення, в межах якого 
можливі різні мисленнєві переміщення), що є динамічною формою ментального досвіду (психічно-
го носія властивостей інтелекту) і розгортається у вигляді ментальних структур в умовах актуаль-
ної інтелектуальної взаємодії суб’єкта зі світом, а також має властивість змінювати свою топологію 
та метрику в один момент під впливом як суб’єктивних, так і об’єктивних факторів [там само].
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ментальні одиниці домінують55 над іншими, що залежить від того фрагмента 
дійсності, який представляється в ментально-психонетичному комплексі лю-
дини, а отже, стоїть за концептом. Залежно від того, який субстанційний еле-
мент ментальної структури концепту домінує, можна говорити про різні типи 
концептів [див. Розділ ІІ. 3]. Той факт, что за концептом можуть стояти знання 
різного ступеня абстрагування, підкреслює також М. Болдирєв, перераховуючи 
такі формати знання, як: конкретно-чуттєвий образ, уявлення (мисленнєві кар-
тинки як узагальнений чуттєвий образ), схема (мисленнєвий зразок предмета 
або явища, що має просторовий характер; геометричний аспект уявлення, за-
гальні контури чого-небудь), поняття (концепт, що містить найбільш загальні 
суттєві ознаки предмета або явища, його об’єктивні характеристики; концепт, 
позбавлений другорядних ознак, з позиції логічного аналізу), прототип (кате-
горіальний концепт, що дає уявлення про типового представника певної кате-
горії), пропозиційна структура, або пропозиція (модель певної сфери досвіду, 
в якій виділяються елементи – аргументи та зв’язки між ними, даються їхні 
характеристики; узагальнена логічна модель відношень, відображена в гли-
бинній граматиці), фрейм (об’ємний багатокомпонентний концепт як “пакет” 
інформації, знання про стереотипну ситуацію, дворівнева структура, що скла-
дається з вершинних вузлів, які містять дані, що є усталеними для певної ситу-
ації, і термінальних вузлів, або слотів, які заповнюють дані, що репрезентують 
конкретну ситуацію), сценарії, або сценарії, або сценарії скрипти (динамічно представлені фрейми, 
розгорнута в часі послідовність етапів, епізодів), гештальти (концептуальна 
структура, цілісний образ, який суміщає в собі чуттєві та раціональні компо-
ненти в їхній єдності та цілісності, як результат цілісного, нерозчленованого 
сприймання ситуації, найвищий рівень абстракції: недискретне, неструктуро-
ване знання) [Болдырев 2001: 36–38].

У плані змісту відображення (лінгвокультурний аспект) концепт виявляє 
себе у двох площинах: горизонтальній – як складний конгломерат певним чи-
ном організованих елементарних смислів, що їх породжує психічна організація 
ідіо- та соціолектної мовної особистості, соціальна реальність, життєвий до-
свід, а також природно-кліматичні умови, в яких живе людина, на тому чи ін-
шому синхронному зрізі; вертикальній – як ментальний простір, діапазон яко-
го варіює від чистої ментальності (“чистого поняття”, “поняття a priori”), 
або концептів-етимонів (зародкових ментальних смислів як елементарних, 
що є ідеально організованою вихідною, первинною інформацією про світ, по-
чатком відліку, смисловою самоорганізацією буття), до сфокусованої на яко-
мусь одному з фрагментів дійсності гіперсемантики менталітету, або кон-
цептів етнокультури та епохи. 

55 Йдеться про психологічну домінанту, якою може бути, наприклад, думка або емоція, що відвер-
тає увагу від усіх інших думок та переживань і може стати мотивом діяльності [Горелов 1987: 171].
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Як смисловий етимон, що має прихований глобальний зміст, концепт ви-
являє себе недискретною одиницею, яка акумулює найрізноманітніші смис-
ли, формування яких пов’язане з процесами узагальнення та категоризації, 
самоусвідомлення та осмислення відображуваного фрагмента дійсності, 
систематизації та структурування знань (інформації) про нього, що в науко-
вих дослідженнях визначається в термінах концептуалізація, моделюван-
ня, схематизація світу, ідеально перетворюване відображення дійсності
(як протиставлення дзеркальному, або фотографічному відображенню), 
а результат таких процесів – у термінах ментальна (розумова (розумова ( , мисленнє-
ва, інформаційна) модель, або (недискретний психічний / ідеальний) 
образ чи картина світу (зокрема окремих його фрагментів – предметів, 
явищ, об’єктів і т. ін. та знань про них) тощо. 

Якщо когнітивний концепт виявляє себе в динамічній ієрархії пізнавальних 
процесів, що протікають у формі ментальних образів у широкому розумінні 
цього слова, то лінгвокультурний концепт, імплікуючи в собі найрізноманіт-
ніші смисли, породжувані ментальними образами тих чи інших елементів 
(фрагментів) етнокультури та епохи, водночас експлікується в її кодах (зна-
ках, текстах), як невербальних – матеріальних та духовних (наприклад, твори 
мистецтва), так і у вербальних, або лінгвістичних (мовних знаках, одиницях), 
формах вираження. 

Отже, у контексті розмежування понять ментальності й менталітету, 
семантики ментальності й семантики менталітету можна говорити про: 
1) ментальність концепту, що організовується як властивість виявляти іде-
альне буття у формі різнорівневого суб’єктивно-суб’єктного ментального об-
разу світу, який асоціюється з поняттям ментальної мінімоделі світу (концепт 
як внутрішній ідеальний образ світу); 2) семантику ментальності концепту
як активацію за конкретних умов динамічної ієрархії пізнавально-регулятивних 
процесів – вибіркової множинності ментальних образів (концепт як одиниця 
пізнання); 3) концепт як ментально-мовну домінанту пізнавально-регулятив-
них процесів, “смисл-цінність”, що є організованою в певний спосіб мислення 
множинністю елементарних смислів (ноем), що їх породжують ті чи інші мен-
тальні образи (концепт як одиниця знання); 4) концепт як ментально-мовну 
структуру56 / одиницю, що має двоїстий статус – змістової форми відображен-
ня світу, єдності пізнавальних процесів – поверхневих структур і знань – ядер-
них структур (концепт як одиниця когніції і водночас лінгвокультури).

2. ЗМІСТОВА СТРУКТУРА КОНЦЕПТУ

Проблема визначення змісту (змістової структури (змістової структури ( ) концепту як одиниці 
етнокультури залишається досить актуальною. Її складність полягає в тому, 
що в сучасному мовознавстві, як зазначив в одній із своїх праць С. Воркачов, 

56 Поняття П. Флоренського [Флоренский 1990].
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немає спеціальних (формалізованих) засобів, за допомогою яких можна було 
б описати менталітет тієї чи іншої соціокультурної спільноти [Воркачев 2002]. 
Оскільки змістова структура концепту є відображенням семантики менталіте-
ту в проекції на окремо взятий фрагмент дійсності, виникає необхідність дещо 
формалізувати цю одиницю психічних ресурсів людини / соціуму, зокрема у 
напрямі віднаходження її структурних елементів. Як такими можна вважати 
елементарні смисли, що продукуються в колективній уяві представників тієї 
чи іншої етнокультури в результаті відображення зовнішнього (об’єктивного) 
та внутрішнього (суб’єктивного, присутнього в самій людині / соціумі) світів у 
тому чи іншому культурно-історичного просторі. 

У наукових розвідках вже йшлося про зміст концепту, де він інтерпре-
тується як зміст поняття або зміст мовного знака [Карасик 2001; СК: 40–56; 
Воркачев 2002]. Так, до семантики мовного концепту долучають, крім пред-
метної віднесеності, всю комунікативно значущу та прагматичну інформа-
цію мовного знака, когнітивну пам’ять слова (смислові характеристики мов-
ного знака, пов’язані з його первинним призначенням та системою духовних 
цінностей носіїв мови), а також культурно-етнічний компонент. Із врахуван-
ням власне мовного аспекту розглядають також два ряди семантичних ознак, 
що організовують зміст цієї структури: 1) семи, спільні для всіх мовних реалі-
зацій концепту; 2) семантичні ознаки, спільні хоча б для якоїсь частини його 
реалізацій, які позначені лінгвокультурною, етносемантичною специфікою 
та пов’язані з ментальністю носіїв мови або з менталітетом національної мов-
ної особистості [Яковлева 1998: 45; Воркачев 2002]. 

Наголошуючи на тому, що концепт має складну структуру, В. Маслова 
зазначає, що, з одного боку, до неї можна віднести все, що належить будові 
поняття, з другого боку, у структуру концепту входить те, що робить його 
фактом культури: вихідна форма (етимологія), історія, стиснута до основних 
ознак змісту, сучасні асоціації, оцінки, конотації: “Кожний концепт, як склад-
ний ментальний комплекс, включає, крім смислового змісту ще й оцінку, став-
лення людини до того чи іншого відображуваного об’єкта та інші компоненти: 
загальнолюдський, або універсальний; національно-культурний, обумовле-
ний життям людини в певному культурному середовищі; соціальний, обумо-
влений належністю людини до певного соціального прошарку; груповий, обу-
мовлений належністю мовної особистості до певної вікової та статевої групи;
індивідуально-особистісний, що формується під впливом особистих особли-
востей – освіти, виховання, індивідуального досвіду, психофізіологічних особ-
ливостей” [Маслова 2004: 55]. 

Щодо акцентуації на культурній інформації, що її акумулює концепт, 
визначення змістової структури цієї одиниці передбачає з’ясування її компо-
нентного складу. Це питання частково висвітлене в одній із праць Ю. Степа-
нова, де автор виокремлює такі компоненти (або “прошарки”) змісту культур-
них концептів: 1) основна, актуальна ознака (“активний”, новітній прошарок 
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– концепт актуально існує для всіх користувачів даної мови як засіб їхнього 
взаєморозуміння та спілкування); 2) одна або декілька додаткових, “пасив-
них” ознак, що не є актуальними, а виявляють себе як “історичні” (концепт 
є актуальним лише для деяких соціальних груп); 3) етимологічна ознака, або 
внутрішня форма (“буквальний смисл”), як така, що не завжди усвідомлюється, 
проте знаходить вияв у зовнішній, словесній формі (відкривається лише дослід-
никам і дослідниками як глибинний прошарок)57 [СК: 40–56]. Іншими словами, 
Ю. Степанов структурує зміст цієї ментально-мовної одиниці лише у верти-
кальній (діахронній) площині. На наш погляд, змістове наповнення концепту 
можна структурувати й по горизонталі (у синхронії), оскільки параметр змісту 
визначається семантикою менталітету в межах конкретно-історичного суспіль-
ства, де враховується етнокультурний контекст, політичні та економічні чин-
ники, географічне положення, адаптація до природних умов життєдіяльності, 
самоідентифікація тощо. 

Спробуємо визначити основні елементи, що організовують семантику мен-
талітету, які, як ми вважаємо, у проекції на окремо взятий фрагмент дійсності 
виявляють себе як компоненти змістової структури концепту. У зв’язку з цим 
умовно абстрагуємося від лінгвістичних форм вираження цієї ментальної суб-
станції, оскільки вони привносять у його змістову структуру комунікативно 
значущу та прагматичну інформацію, яка передбачає перш за все функціону-
вання знакових одиниць. А також з’ясуємо різницю між поняттями “концепт 
культури” і “концепт культури та епохи” / “культурно-історичний концепт”, 
що як такі фактично не диференціюються в лінгвокультурології, проте вимага-
ють окремих пояснень.

Насамперед зазначимо, що під змістовою структурою концепту розуміємо 
спроектовану на окремо взятий фрагмент дійсності множинність елементар-
них факторних смислів, що існують у свідомості тієї чи іншої соціокультурної 
спільноти у формі сконденсованого смислового етимона – “смислу-цінності”. 
Звідси змістова структура концепту є її ціннісно-смисловою структурою. 

У науковій літературі поняття “смисл-цінність” кваліфікується як предмет-
ний смисл (протиставлений текстовому – “смислу-повідомленню”), складника-
ми якого є предметна об’єктивація людського досвіду у вигляді знань, життєві 
настанови індивідів, їхнє ставлення до предметного світу, що ініціює споді-
вання, емоції, пам’ятні асоціації [Новиков 1999]. Таке розуміння цього понят-вання, емоції, пам’ятні асоціації [Новиков 1999]. Таке розуміння цього понят-вання, емоції, пам’ятні асоціації
тя фактично нівелює культурно-історичну інформацію. Як таку, її привносить 
С. Кримський у понятті “Ціннісно-смисловий Універсум”, уживаному в ро-
зумінні інтегрального вираження світосприймання та світобачення тієї чи ін-
шої великої соціокультурної спільноти (у масштабі регіональної цивілізації) 

57 Ю. Степанов зазначає, що “буквальний смисл” притаманний різним явищам культури: і та-
ким, що формалізуються в словах (буквальний смисл слова, терміна), і таким, які словесно ніяк не 
позначені (буквальний смисл звичаю, увлення, вірування) [СК: 48].
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на певному етапі її історичного існування. Ціннісно-смисловий Універсум – це 
своєрідна матрична основа моделі пізнання, визначена в культурно-історично-
му відношенні, що інтуїтивно усвідомлюється представниками даного соціу-
му (цивілізації) як вихідна сама собою зрозуміла базова основа пізнавальної 
діяльності, де вирізняються природний (як антропологізований) та соціальний
(цивілізаційний) моменти, сфокусовані в центральному компоненті – особис-
тості-монаді [Павленко 2001: 158, 164]. Якщо поняття “смисл-цінність” уви-
разнює головно когнітивний аспект змістової структури концепту, то поняття 
“Ціннісно-смисловий Універсум” виявляє власне культурологічне бачення про-
блеми, зокрема крізь призму ідеї посередництва. У трактуванні Ю. Павленка, 
світ культури як Ціннісно-смисловий Універсум є посередником (універсаль-
ним медіатором) між людиною і двома сферами буття (світами) – об’єктивною 
дійсністю та глибинною першореальністю буття (власне реальністю, що при-
сутня в самій людині і через неї явлена світу) [Павленко 2001: 157–158]. 

Виходить, що цінність і смисл виявляють себе лише через посередництво 
мовної особистості як носія тієї чи іншої культури, у свідомості якої, власне, 
й відображаються зовнішній та внутрішній світи шляхом їхньої концептуалі-
зації як семантизації, або осмислення, а не віддзеркалення. Іншими словами, 
цінність і смисл є корелятами змісту концептуальної структури як системо-
творчого зародку психічної реальності (ментальності), що фактично синонімі-
зує поняття С. Кримського “Ціннісно-смисловий Універсум” із поняттям 
А. Вежбицької “концептуальний універсум” [Вежбицкая 1996: 382]. У своїй 
місткості, насиченості та сконденсованості смисл-цінність організовується 
в онтологічну структуру – на тлі культурно-історичного контексту (той чи 
інший фактор буття продукує фоновий компонент змісту) виокремлюється сис-
темотворчий зародок, що виявляє себе як єдність інтелектуального (власне 
пізнавального), емоційного та моторного компонентів семантики ментальності. 
Як такі, їх виділив у колективній уяві первісних людей (щоправда безвіднос-
но до концептуальних структур) ще на початку ХХ ст. Л. Леві-Брюль [Леви-
Брюль 1930]. Пізніше в зарубіжній психології відповідно з’явилися терміно-
поняття “когнітивний (вербальний)” / “вербальна підсистема ментальності”58, 
“емотивний” / “емоційна підсистема ментальності” та “поведінковий (кона-
тивний)” / “поведінкова підсистема ментальності”, засвідчені в наукових пра-
цях і російських дослідників [Баронин 2000: 63; Петухов 1984: 13–20]. 

Підсумовуючи вищезазначене, умовно можна визначити такі макрокомпо-
ненти змістової (ціннісно-смислової) структури концепту: 

1) онтологічні – власне когнітивний (знаннєво-пізнавальний), емотивний
(емоційний), конативний (поведінковий); 

58 Визначення когнітивного компонента як вербальної підсистеми ментальності [Баронин 2000: 
63], не виправдовує себе, оскільки він синтезує не лише словесно-логічну, а й образну інформацію 
про світ. 
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2) контекстуально-фонові – ідіо- / соціокомпонент, компонент епохи, фак-
торні (факультативні) компоненти / компоненти факторної зумовленості
[див. Рис. 1]. 

Рис. 1.

Такий компонентний склад здебільшого притаманний культурно-історич-
ним концептам (концептам культури та епохи), що організовуються в дина-
міці. Якщо ж говорити про статику, то йдеться лише про концепт культури, 
де компонент епохи дещо нівелюється, точніше, компонент культури та епохи 
настільки взаємопов’язані, що фактично становлять єдине ціле [див. Рис. 2]. 

Рис. 2.

Диференціюючи ці термінопоняття в опозиції “статичний – динамічний”, 
ми водночас ідентифікуємо їх на позначення смислового згустку, що розгор-
тається в складне гіперсемантичне ментальне утворення і є відображенням 
фрагментарно зумовленої семантики менталітету як культурно та історично 
значущої семантики ментальності (динамічної ієрархії пізнавально-регулятив-
них психічних процесів та поведінкових схем, які протікають у формі різнорів-
невого суб’єктивно-суб’єктного образу зовнішнього й внутрішнього світів), 
об’єктивованої в контексті певної історичної епохи, суспільно-етнічної органі-
зації, самоідентифікації, тих чи інших політичних та економічних чинників, 
природних умов життєдіяльності, географічного положення тощо. 
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Спробуємо коротко охарактеризувати кожен із цих компонентів. 
Когнітивний компонент, або компонент знання / пізнанняКогнітивний компонент, або компонент знання / пізнання (предметна ін-

теріоризація людського досвіду у вигляді знань та супутніх процесів пізнання) – 
осмислення світу й самого себе, яке зберігається в структурах довготривалої 
пам’яті переважно у формі образів-енграм пам’яті як ментальних образів, 
що інтеріоризують взаємодію індивідуально-особистісних та соціально зумо-
влених процесів стандартного світовідчуття, світосприймання та мислен-
ня (теоретично-абстрактного / практичного, емпіричного / наукового і т. ін.) 
як опосередкованого й узагальненого пізнання реальної дійсності, що генерує 
в собі всі когнітивні процеси59 та відображає суттєві властивості предметів 
і явищ, а також взаємозв’язки між ними шляхом узагальнення, категоризації, 
порівняння, абстрагування, аналогії, екстра-(інтер)поляції. Це своєрідний се-
мантичний – вербально-символічний або амодальний – код60.

Емотивний компонент – елементарний смисл, що інтеріоризує стале відно-
шення (об’єктивне або суб’єктивне) між людиною (групою людей) і об’єктом, 
яке виникає на базі її (їх) соціальних / матеріальних та духовних потреб і реп-
резентується у формі емоційного тону вражень (згадки про щось приємне чи 
неприємне, що має соціологізований характер), власне емоцій або почуттів – 
емоційних процесів, станів, а також загальних настанов особистості (емо-
ційних констант [Леонтьев 1971]) як емоційного переживання, що досягає 
найвищого ступеня узагальнення. 

У лінгвістичних дослідженнях поняття “емотивний” / “емотивність” 
не має однозначного визначення. В одних випадках його співвідносять із 
суб’єктивним аспектом оцінки, який визначається як емотивно-оцінна модаль-
ність, відмінна від об’єктивно-оцінної, що виражає відношення змісту вислов-
лення до дійсності та ставлення суб’єкта мовлення до означуваного, в основі 
яких лежить емоційне переживання; в інших – розглядають як дещо більше, 
ніж емоційне, таке, що, крім емоційного, включає ще й раціональне (як різно-
вид емотивного); ще в інших – кваліфікують як компонент смислового змісту, 
забарвлений емоційністю, який у чистому вигляді майже не існує (емотивне як 
лінгвістичний аспект категорії емоційності – психічного процесу, де емоційне 
є частиною раціонального). Досить часто емотивне пов’язують також безпо-
середньо з поняттями “емоції” та “емоційність” [Телия 1986: 21–65; Вольф 
1985: 25–26, 37–42; Шаховский 1983: 6–11; Пиотровская 1993: 41–42; Іващенко 
1998: 132–134]. На жаль, у сучасних дослідженнях із психології немає єдиної 

59 Кожний когнітивний процес пов’язаний із реалізацією тієї чи іншої когнітивної здатності, 
а саме: властивості говорити, вчитися та навчатися, вирішувати проблеми, міркувати, робити вис-
новки, планувати дії, діяти інтенційно, запам’ятовувати, уявляти, фантазувати, рухатися за власним 
бажанням і т. ін. [КСКТ: 82–83].

60 Сьогодні, як зазначають автори підручника “Когнитивная психология” за ред. В. Дружиніна 
та Д. Ушакова, немає визначеності відносно того, що являє собою семантичний код [Когнитивная 
психология 2002: 98]. 
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точки зору на природу емоцій. В одних випадках їх кваліфікують як такі, що 
виконують функцію відображення об’єктивних явищ, в інших – вираження 
суб’єктивних ставлень до них. З одного боку, емоції розглядаються як процес 
діяльності – оцінна інформація про зовнішній та внутрішній світи, що надхо-
дить у мозок, з другого, – як кінцевий продукт – “оцінка-вирок”. Вважається та-
кож, що емоції спираються на результати свого попереднього функціонування, 
якими є емоційні узагальнення пережитих раніше емоцій, у зв’язку з чим вони 
відображають відповідність або невідповідність дійсності нашим потребам, 
настановам, прогнозам, тобто виконують відображально-оцінну роль, визна-
чаючи, що для людини важливо, а що ні. Саме тому, на думку Є. Ільїна, емоції 
можуть бути також заступниками інформації як додатковий засіб спілкування 
[Ильин 2002: 108, 111]. 

А тому психічні процеси в своїй фрагментарній цілісності виявляють 
себе не лише як пізнавальні, а й афективні, емоційно-вольові, де емоції – це 
обов’язковий компонент мислення (більшість з них є інтелектуально зумов-
леними, у зв’язку з чим виокремлюються інтелектуальні емоції, відмінні від інтелектуальні емоції, відмінні від інтелектуальні емоції
базових, як каталізатори інтелектуальних процесів), імпульс до систематизації 
знань та певної поведінки, рушійна сила думки [Баронин 2000: 63; Ильин 2002: 
122; ЕК: 158; Фрумкина 1995: 92]. “Мислення – це єдність інтелектуального 
та емоційного, а емоція – це єдність емоційного та інтелектуального” (С. Рубін-
штейн) [цит. за Ильин 2002: 122–123]. 

Емоції визнаються універсальною мірою цінностей, своєрідним критерієм 
оцінки. Саме тому процес пізнання навколишнього світу органічно поєднуєть-
ся з оцінною діяльністю людини. Це – характерна риса свідомості як спе-
цифічної форми діяльного й творчого відображення, де пізнавальний акт уже 
за своєю природою є водночас і емоційно-, і раціонально-оцінним моментом, 
що фокусує не весь об’єкт, а лише ті його ознаки, які становлять певну цінність 
для суб’єкта відображення або соціокультурної спільноти. Це, у свою чергу, 
зумовлює різну оцінку того самого. 

Узагалі проблема цінностей і оцінок у культурі залишається актуальною. 
Існує велика кількість оцінних систем, розроблених у наукових працях. Однак, 
на думку В. Віндельбанда, принципово можливими в культурі є лише три типи 
оцінок: логічні (за критерієм істина – неістина), етичні (добро – зло), естетич-
ні (прекрасне – потворне). На особливу увагу заслуговує питання про релігійні
оцінки, що ґрунтуються на понятті “святиня” [Павленко 2001: 160]. 

Конативний компонент / конатив – елементарний смисл, що інтеріоризує 
стандартні рухи, поведінкові та функціональні схеми, зокрема стереоти по-
ведінки, вироблені попереднім життєвим досвідом як окремої людини, так і 
людської спільноти загалом, типові операції з різними предметами та їхні фун-
кціональні можливості, тобто переміщення в просторі й часі, що зберігаються 
в структурах довготривалої пам’яті. 

Ідіо- та соціокомпонент Ідіо- та соціокомпонент – елементарний смисл, що інтеріоризує особистіс-– елементарний смисл, що інтеріоризує особистіс-
ний та соціально значущий досвід як самопізнання і водночас суспільне знання, 
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зумовлені факторами усвідомлення, визнання та цінування своєї власної куль-
турно-історичної ідентичності61 (самоідентифікації / самоактуалізації) та іден-
тичності вищого порядку (як єдності власної ідентичності з ідентичностями 
інших людей – соціалізації), тобто інформацію про визнання кожним індивідом 
своєї належності до тієї чи іншої громади (соціальної групи) – відносно ста-
лої сукупності людей, що мають спільні інтереси, цінності та норми поведін-
ки, сформовані в межах історично визначеного соціокультурного континууму. 
Розрізняють великі (суспільні класи, соціальні прошарки, професійні спіль-
ноти, етнічні спільності – нації, народності, племена, вікові групи – молодь, 
пенсіонери), малі (сім’я, шкільний клас, виробнича бригада, сусідські спіль-
ноти, товариські компанії) та середні (виробничі об’єднання працівників одно-
го підприємства, територіальні спільноти – наприклад, мешканці одного села, 
району) соціальні групи [СЭС: 346]. 

Якщо ідіокомпонент виявляє себе як соціальна настанова, в якій Я-об-
раз трансформується у структуру Я-концепція (за визначенням Д. Джонсона, 
це своєрідне узагальнення про “я”, що походить із минулого досвіду і органі-
зовує та впорядковує інформацію, яку людина набуває про себе із взаємодії 
з іншими людьми [Джонсон 2003: 240]), то соціокомпонент – у процесах со-
ціальної категоризації (концептуалізації об’єктів і людей як членів груп че-ціальної категоризації (концептуалізації об’єктів і людей як членів груп че-ціальної категоризації
рез узагальнення шляхом віднесення їх до тієї чи іншої категорії). Крім того, категорії). Крім того, категорії
обидва компоненти виявляють себе ще й у процесах стереотипізації (збері-стереотипізації (збері-стереотипізації
гання, впорядкування і згадування інформації про ті чи інші риси людини 
/ групи людей як відмінні від інших шляхом стандартного й трафаретного 
судження, тобто формування стереотипів через систему переконань та со-
ціальних образів)62. 

Як такий, ідіо- / соціокомпонент ціннісно-смислової макроструктури кон-
цепту розпадається на субкомпоненти: комунікативно значущий компонент
(або компонент вербальної і компонент вербальної і компонент вербальної невербальної комунікації), невербальної комунікації), невербальної комунікації компонент лекту
та етнокомпонент [див. Рис. 3].

Етнокомпонент – осмислення етнічних особливостей світосприйман-
ня, світовідчуття та світобачення, що виявляють себе в психічному складі 

61 Під ідентичністю в соціальній психології розуміють послідовну, цілісну, несуперечливу су-
купність настанов, які визначають, “хто ти є”. Як така, ідентичність складається з мінливих аспектів: 
теперішнього “я” і потенційного “я”. Останнє містить ідеали, які хотілося б досягти, та стандарти, 
на які хотілося б рівнятися. Ті чи інші аспекти ідентичності людини організовуються в ієрархічний 
порядок. Кожна ідентичність складається з множинності субідентичностей або Я-схем – власного 
бачення своїх фізичних характеристик, соціальних ролей, різновидів діяльності, здібностей, со-
ціальних настанов та інтересів, загальних рис характеру, а також статевої, культурної, етнічної, 
релігійної, класової ідентичностей тощо [Джонсон 2003: 240–241]. 

62 У соціальній психології вважається також, що вживання стереотипів може привести до упе-
реджень – невиправданого негативного ставлення до особистості, тобто суджень, які формулюють-
ся про інших людей, коли встановлюється система переконань зверхності / меншовартості [Джонсон 
2003: 253].
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етносу / нації63етносу / нації63етносу / нації , структуруючись у таких його мікрокомпонентах, як етнічна / 
національна самосвідомість // національна самоідентифікація / етнічне само-
усвідомлення, ідея, настанова, етнічне / національне почуття, національний / 
етнічний характер, темперамент, звичаї, традиції. етнічний характер, темперамент, звичаї, традиції. етнічний характер, темперамент, звичаї, традиції

Рис. 3. 

Йдеться про відображення в етнокомпоненті змістової структури концепту 
“етнічної картини світу” (єдиної когнітивної орієнтації – невербалізованого, 
імпліцитного вираження розуміння членами етнічної спільності норм і правил 
життєдіяльності, зумовлених соціальними, природними та “надприродними” 
силами) [поняття див. Баронин 2000: 21] у її проекції на окремий фрагмент дій-
сності, що виявляє себе як у символах та образах етнокультури, так і в етніч-
них стереотипах / етностереотипах мислення, емоційного реагування та по-
ведінки. Під етнічними стереотипами розуміють відносно усталені уявлення 
про моральні, розумові, фізичні якості, а також оцінні судження про них, ха-
рактерні для представників тієї чи іншої етнічної спільності. Як правило, в ос-
нові таких стереотипів лежить або якась характерна риса зовнішності, або якась 
типова риса характеру та поведінки представників етносу, їхні мовленнєві 
особливості. Розрізняють автостереотипи (думки, судження, оцінки, переваж-
но позитивні, що відносяться до даної етнічної спільності її представниками) 
і гетеростереотипи (сукупність оцінних суджень – як позитивних, так і нега-

63 В етнопсихології поняття “етнос”, співвідносне з поняттям “етнічна спільність”, неоднознач-
не. Основні точки зору з цього приводу розглядаються в одній із праць А. Бароніна, де автор, підсу-
мовуючи своїх попередників, пропонує визначення етносу як історично сформованого усталеного 
соціального угруповання людей, представленого племенем, народністю, нацією. За спостережен-
нями дослідника, термін етнос дещо співзвучний із поняттям “народ” в етнографічному розумін-
ні. Інколи ним позначають декілька народів однієї етнолінгвістичної групи (наприклад, росіяни, 
українці, поляки та ін. – слов’янська етнографічна спільність), а також відокремлені частини все-
редині народу (етнографічної групи) [Баронин 2000: 255]. А. Баронін представляє також класи-
фікацію етнічних спільностей, де виокремлює основні етнічні підрозділи / одиниці; елементарні 
етнічні (мікроетнічні) одиниці – етнічні групи (клани, племена, народи, нації), сім’ї; субетнічні 
підрозділи – етнографічні групи (субетноси); макроетнічні одиниці – міжетнічні (метаетнічні) 
спільності, а також етнікоси та етнолінгвістичні групи [там само: 32–39].

компонент лектуетнокомпонент

ідіо- / соціокомпонент

комунікативно
значущий компонентзначущий компонент
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тивних – представників даної етнічної спільності про інші народи) [Шмелёва 
1999: 162–169; Баронин 2000: 21, 103].

Уважається, що психічний склад етносу історично ґрунтується на “архе-
типах колективного несвідомого” (поняття К. Юнга), сформованого з рештків 
колективних переживань та уявлень етносу як неусвідомлених реакцій, що ви-
являють себе в характерних для даного соціуму універсально сталих прооб-
разах (першообразах) або первісних схемах образів, які підсвідомо детерміну-
ють поведінку та мислення кожної людини й втілюються в міфах, легендах, 
казках, ритуалах, обрядах, фольклорі, релігійних віруваннях (національних 
святинях), у творах літератури й мистецтва, у фразеологічних, метафоричних 
і паремійних одиницях, у снах і фантазіях у вигляді як соціальних та етнічних 
стереотипів, так і еталонних образів, символів та настанов етнокультури. Архе-
типи забезпечують також розуміння світу, властиве тій чи іншій етнічній групі, 
внутрішню єдність та взаємозв’язок культури, тобто архетипи утворюють сво-
го роду загальні апріорні психічні та поведінкові програми. Це універсаль-
ні психічні форми, що мають багато символічних репрезентацій, визначених 
культурними або особистісними факторами, які функціонують там, де ще не-
має свідомих понять. Саме тому архетипи завжди наповнюються конкретним 
змістом і є нейтральними стосовно добра і зла [АСЛС: 35; Маслова 2001: 36; 
Баронин 2000: 56–62]. “Архетипи колективного несвідомого, або домінанти, 
як загальнолюдські первісні колективні образи, що є найстарішими і найзагаль-
нішими формами уявлень людини, дрімають у найглибшому шарі несвідомого. 
Будучи водночас і почуттями, і думками, вони можуть мандрувати з однієї го-
лови до іншої, виступаючи в аналогічних, але різних за своїм чуттєвим втілен-
ням образах” [Роменець 1998: 394]. 

Компонент лектуКомпонент лекту – осмислення розбіжностей світосприймання різними 
людьми та соціальними групами, класами, прошарками тощо. Як такий, він 
виявляє себе, з одного боку, в ідіостереотипах, з другого, – в групових, про-
фесійних та вікових стереотипах. За визначенням А. Бароніна, об’єктами такої 
стереотипізації можуть бути узагальнені та спрощені соціальні образи таких 
груп [Баронин 2000: 102].

Компонент комунікативної значущостіКомпонент комунікативної значущості – елементарний смисл, що є взає-
морозумінням учасників комунікативної взаємодії, а також міжособистісного 
спілкування та мовної поведінки членів того чи іншого соціуму. Як зазначає 
О. Швачко, це може бути не лише оперування інформацією в розумінні обміну 
ідеями, концепціями, словами тощо (власне мовний аспект), а й взаємопере-
біг відчуттів, настанов, елементів паралінгвістики і т. ін., тобто циркулювання 
продуктів культури в цілому [Швачко 2002: 67]. Цей компонент знаходить фор-
мальне вираження на рівні як вербальних, так і невербальних знакових систем. 

Компонент епохи – осмислення конкретно-історичних умов життєдіяль-
ності соціокультурної спільноти. Як зазначає В. Колмаков, залежно від конк-
ретних факторних умов культури історична ментальність, історична самосвідо-
мість можуть набувати різних форм – або стихійно інтуїтивне відчуття смислу 
історії, або релігійні доктрини, що як такі досить жорстко регламентують, який 
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смисл можна побачити в певних історичних подіях, або ж філософсько-теоре-
тичні побудови [Колмаков 2000].

Факторні компоненти / компоненти факторної зумовленостіФакторні компоненти / компоненти факторної зумовленості – осмис-
лення особливостей географічного положення території проживання етносу 
та кліматичних умов64, екологічної ситуації, а також економічних, політичних, 
релігійних, правових та ін. чинників, що увиразнюють переважно компонент 
лекту або етнокомпонент змістової структури: “Умови життя, тобто середови-
ще, формують свій модус мислення того чи того середовища, що й диферен-
ціює часопростір: це синтез поняттєвих і рецепторних начал, які утворюють 
світоглядну систему натанов та орієнтацій у життєвій і творчій діяльності етно-
су. Модус мислення залежить від територіального розташування етносу, рівня 
його соціально-економічного та культурного розвитку, характеру діяльності 
й традицій, контактів з іншими етносами, від співвідношення фольклорної 
та літературної творчості” [Грица 2002: 18]. 

Ураховуючи той факт, що “культура ніколи не була і не буде абстрактно-
людською, вона завжди конкретно-людська, тобто національна, індивідуаль-
но-народна і лише в такій своїй іпостасі загальнолюдська” [Баронин 2000: 78], 
можна наголосити на домінуванні власне етнокомпонента (з-поміж усіх соціо-
компонентів) змістової структури концепту. Саме він є провідним у плані цін-
нісного осмислення світу в процесі його пізнання. А тому термінопоняття кон-
цепт культури усвідомлюється як таке, що вживається на позначення етнічно 
орієнтованого ментального утворення, що дає підстави кваліфікувати його 
як концепт етнокультури, або етноконцепт. 

Підсумовуючи, зазначимо, що такий поділ, звичайно, досить умовний, ос-
кільки концепт виявляє себе як цілісність, що не є простою сумою її елемен-
тів. Проте теоретичне обґрунтування змістової структури концепту фактично 
передбачає певне абстрагування одних компонентів від інших, формалізуючи 
які, на рівні лінгвоконцептологічних термінопонять – спеціальної метамови 
лінгвістичного опису такої структури можна відповідно виділити: когнітему
(когнітивний компонент), а в її структурі [лого]епістему (термін Є. Верещагі-
на та В. Костомарова), за допомогою якої можна формалізувати сукупність за-
гальнолюдських і / або наукових [наукова парадигма] / спеціальних знань про 
той чи інший фрагмент дійсності, та гносему – формалізатора фактора пізнання 
фрагмента дійсності; емотему (емотивний компонент); конатему (конатив-
ний компонент); ідіологему (ідіокомпонент, клмпонент ідіолекту); соціологе-
му (соціокомпонент, компонент соціолекту); етнологему (етнокомпонент); 
лінгвокультурему (термін В. Воробйова) – вербально виражений культурний 
смисл як єдність лінгвістичного, екстралінгвістичного / культурного знання 
та комунікативно значущої інформації; топологему, екологему, ідеологему, 
міфологемуміфологемуміфо  тощо (факторні компоненти).

64 Теорія залежності характеру етносу від географічного положення території проживання 
та кліматичних умов представлена в одній із праць А. Бароніна [Баронин 2000: 231–234].
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3. ТИПОЛОГІЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ КОНЦЕПТІВ

У сучасному мовознавстві існує чимало праць, у яких у той чи інший спосіб 
описано окремі типи концептуальних структур, проте безвідносно до їхньої 
системної організації в типологічній ієрархії. 

Так, у лінгво-логіко-філософських традиціях розрізняються, наприклад, 
концепти: “а priori” (апріорні) / чисті (Е. Кант), або формальні (Е. Гуссерль), 
що не виводяться з досвіду, та “a posteriori” (апостеріорні) / матеріальні
(Е. Гуссерль), або псевдоконцепти, що відповідають усьому розмаїттю до-
свіду та виводяться з нього [GDEL: 2477; VTCP: 160–161]; стихійні (концепт 
як природна стихія у пресократиків), консистентні (з чіткими контурами, пра-
вильні) – неконсистентні (з неправильними контурами, розмиті), первинні
(не мають і не передбачають нічого об’єктивного, абсолютно чиста суб’єктивна 
достовірність, суб’єктивно-імпліцитне розуміння), нові – старі, прості (яких 
фактично немає), свої – чужі, актуальні, основні, універсальні (представлені 
у вигляді вічних форм або цінностей), інтенсивні (“сила”, “цінність”, “ста-
новлення”, “життя”) – репульсивні (сфера низької інтенсивності – “образа”, 
“нечиста совість”) та концепт “Я” (має три складники: Я – “сумніватися”, 
Я – “думати”, Я – “бути”) [Делёз 1998]. 

Враховуючи той факт, що концепти у філософському осмисленні досить 
часто ідентифікують із поняттями, Ю. Степанов пропонує виокремити такі 
типи цих ментальних утворень: “рамкові поняттятипи цих ментальних утворень: “рамкові поняттятипи цих ментальних утворень: “ ” (мають основну актуальну 
ознаку або певну сукупність таких ознак, що, власне, й становить основний 
зміст концепту, його рамку), “поняття зі щільним ядром” (культурно значущі 
у своїй цілісності), духовні концепти (“Віра”, “Довіра”, “Довіра”, “ ”, “Любов”, “Любов”, “ ”, “Правда”, “Правда”, “ ”, 
“Істина“Істина“ ” тощо, які передають внутрішній стан людини, не описуються, а пе-
реживаються), а також концепти про людину (живуть у ментальному часі або 
взагалі поза часом, де хронологія не має значення) [СК: 70–71, 73–74, 76].

М. Джонсон розмежовує фізичні та абстрактні концепти. Перші інтер-
претуються як фізичний досвід, що ґрунтується на наших відчуттях і включає 
моторні програми (положення тіла, рух), другі – як розширення (перетворення) 
фізичних концептів [Когнитивные исследования… 2003]. 

О. Аскольдов розрізняє пізнавальні (наукові) концепти = концепти знання
(загальні / схематичні уявлення; зародковий акт-потенція), художні концепти
(індивідуальне розмите уявлення; комплекс понять, уявлень, почуттів, емоцій; 
потенція до розкриття образу тощо) та художньо-емотивні концепти (не лише 
потенція до розкриття образу, а й найрізноманітніші почуття й настрої) [Ас-
кольдов 1997: 266–279]. 

У працях В. Дем’янкова знаходимо кореляцію статичні (активуються 
лише розумінням) – динамічні, старі – нові, суб’єктивні – загальні, негативні – 
позитивні концепти [Демьянков 1999; 2001]. 

Дослідження А. Вежбицької засвідчують дещо іншу різноманітність кон-
цептуальних структур, як-от: концепт “Я” (корелює з поняттями “самість” 
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та “еgо”), емоційні концепти (задаються ситуаціями, типовими для відомих 
переживань, які можуть бути описані за допомогою ментальних сценаріїв) – 
неемоційні концепти, концепти-кольоропозначення (задаються прототипами, 
що містять перелік елементів навколишньої дійсності та біології людини – такі, 
як “кров”, “небо”, “рослини”, “рослини”, “ ”), а також лексикалізовані та граматичні концепти
[Вежбицкая 1996: 326–375; 377]. 

Узагалі проблема сенсорно-звукової / акустичної, сенсорно-тактильної, 
сенсорно-смакової та емоційно-оцінної концептуалізації дійсності, етномов-
ної категоризації / концептуалізації кольору, зорових сенсибілій / універсалій 
зорового сприймання активно розробляється в наукових працях А. Вежбиць-
кої, І. Голубовської, О. Григор’євої (дослідниця вводить поняття “концепти 
чуттєвого сприймання”), С. Мартінек, М. Красавського, В. Карасика [Вежбиц-
кая 1996: 231–290, 326–375; Голубовская 2002: 48–87; Григорьева 2001; Мар-
тінек 2002; Красавский 2001; Карасик 1997: 154–171]. Однак типологія кон-
цептів, зокрема емоційних (наприклад, “cтрах”, “радість”, “радість”, “ ”, “смуток”, “гнів”) 
як мисленнєвих динамічних культурних конструктів людської свідомості, 
що їх позначає певний номінант, представлена лише в докторській дисертації 
М. Красавського. Автор на рівні способів символізації емоцій розрізняє невер-
бальні та вербалізовані (у тому числі й лексичні / субстантивні) емоційні кон-
цепти (етнічно, культурно зумовлене, складне структурно-смислове лексич-
но, фразеологічно оформлене утворення, що ґрунтується на поняттєвій основі 
і містить у собі, крім поняття, культурну цінність). Перший різновид представ-
лений предметним та акціональним типами, другий залежно від сфери свого 
функціонування – художнім, наївно-побутовим, науковим типами концептів, 
а в контексті лінгвістики – ще й базовими та периферійними концептуальними 
структурами. Як такі, емоційні концепти, за визначенням дослідника, базу-
ються на емоційних поняттях, що ґрунтуються на перцептивних образах реаль-
ного світу та оцінному досвіді [Красавский 2001]. 

У контексті лінгвокультурологічних досліджень, зокрема з огляду на 
зіставлення понять “ментальністьзіставлення понять “ментальністьзіставлення понять “ ” і “менталітет” і “менталітет” і “ ”, диференціюються кон-
цепти в широкому та вузькому розумінні, а також когнітивний65 і лінгвокуль-
турний концепт. Апелюючи до праць А. Вежбицької, К. Хегера, Ю. Степанова, 
С. Проскуріна, З. Попової та І. Стерніна, С. Воркачов зазначає, що в першому 
наближенні можна виділити концепти-автохтони (внутрішньомовні одини-
ці, абстраговані від значень своїх конкретних мовних реалізацій, що містять 
у своїй семантиці і предметні, і етнокультурні семи), протоконцепти як “уні- як “уні- як “
версальні концепти”, “ноеми” (ментальні одиниці, що забезпечують еталон 
порівняння в міжмовному зіставленні та перекладі), метафізичні концепти
(ментальні сутності високого або граничного ступеня абстрактності – “душа”, 

65 Визначення когнітивного концепту в лінгвістичних дослідженнях фактично відсутнє.
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“істина”, “свобода”, “щастя”, “любов”, “любов”, “ ”), потенційні (ментальні структури, що 
не мають відповідних лексем для свого вираження, а також не є ціннісно-зна-
чущими для мовної спільноти, оскільки не можуть бути опиcані за допомогою 
оцінних предикатів “добре”, “погано”, “цікаво” тощо), а також парні концепти
[Воркачев 2002; 2004: 37, 49].

Н. Арутюнова, аналізуючи типологічні різновиди аксіологічних / ціннісних 
концептів фон Врігта (власне оцінка [“value-concepts”] – “хороше”] – “хороше”] – “ ” і “погане”, 
“добро” і “зло”; нормативні концепти – “обов’язок”, “право” та ін.; концепти, 
що стосуються людських дій, учинків – “намір”, “мотив”, “мотив”, “ ”, “воля”, “бажання”, 
“мета“мета“ ”, “необхідність” тощо), виділяє як цілком самостійні структури семіо-
тичні / знакові концепти, яким відповідають імена (класифікатори), що виража-
ють знакове відношення, тобто відношення між формою (signans) та ідеальною 
категорією (signatum), а саме: “значення”, “емблема”, “символ”, “знак”, “сиг-
нал” та ін., а також етичні концепти – “істина”, “добро”, “краса” [Арутюнова 
1999: 184, 187, 313; Арутюнова 2004: 5].

Т. Космеда в контексті культурних концептів розглядає концепти – власні 
назви, що відображають історію, традиції та культуру певної країни, народу, 
з-поміж яких виділяє концепти-антропоніми (наприклад, в українській куль-
турі “І. Франкотурі “І. Франкотурі “ ”, “Л. Українка”, “Л. Українка”, “ ”, “М. Вовчок”, “М. Вовчок”, “ ”, “Г. Сковорода”, “Г. Сковорода”, “ ”, в російській – 
“М. Ломоносов“М. Ломоносов“ ”, “О. Пушкін”, “М. Достоєвський”, “М. Достоєвський”, “ ”, “Л. Толстой”, “Л. Толстой”, “ ” та ін.), кон-
цепти – персонажі літератури (наприклад, в духовно-моральній свідомості 
українця “Катеринаукраїнця “Катеринаукраїнця “ ”, “Чіпка”, “Микола Джеря”, “Микола Джеря”, “ ”, “Захар Беркут”, росіянина – 
“Обломов”, “Плюшкін”, “Плюшкін”, “ ”, “Шариков”, “Шариков”, “ ” та ін.), концепти-топоніми (наприклад, 
концепти “Чигирин”, “Київ”, “Київ”, “ ”, “Дніпро”, “Дніпро”, “ ”, “Прип’ять”, “Прип’ять”, “ ”, “Десна”, “Десна”, “ ” характеризують 
українську культуру, концепти “Петербургукраїнську культуру, концепти “Петербургукраїнську культуру, концепти “ ”, “Волга”, “Дон”, “Дон”, “ ”, “Сибір”, “Новго-”, “Новго-”, “
род” тощо – російську культуру) [Космеда 2000: 155–156].

У сучасній когнітивістиці та лінгвокультурології виокремлюються також 
концепти: культурні / культурно-специфічні / лінгвокультурні (за визначенням 
В. Карасика, багатовимірні смислові утворення, в яких виділяються ціннісна, 
образна та поняттєва сторони), до яких відносять імена абстрактних понять – 
“воля”, “совість”, “правда”, “туга”, “добро”, “зло”, “любов”, “любов”, “ ”, “життя”, “віра” 
та ін. (Є. Опаріна, В. Маслова); ключові, буквальні, або концепти, співвідносні 
з конкретним предметом, властивостями та відношенням значення; усталені – 
нові; метафоричні (О. Аргуткіна, А. Башук), які, на жаль, поки що теоретично 
не осмислені в лінгвістичних дослідженнях, а також суперконцепти (“стерео-
типи свідомості”, ментальні категорії найвищого ступеня абстракції на зразок 
“життя”, “рух”, “рух”, “ ”, “діяльність”, “власність”, “зір”, “слух” тощо, що ієрархіч-
но організовуються в об’ємні семантичні простори, функціонально-семантичні 
сфери або розгалужені системи та акумулюють у собі глобальну семантику), 
макроконцепти, мікроконцепти, базові концепти, класифікаційним парамет-
ром яких визначається ступінь інтеграції семантичних структур (В. Убийко, 
Т. Кильдибекова, Г. Гафарова), та концепти-етимони як зародки смислу 
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(В. Колесов) [Карасик 2004: 109; Опарина 1999: 35, 82; Маслова 2001: 48; Ар-
гуткина 2001: 30, 41, 150–151; Башук 2002: 177–178; Убийко 2001: 97; Кильди-
бекова 2001, 100–101; Колесов 1992: 31, 35–37].

У лінгвістичних та лексикографічних працях засвідчені також інші типоло-
гічні різновиди концептів, а саме: лінгвістичний (мовний (мовний ( ) / вербальний концепт
(linguistic concepts), концепт-слово (concept-word) / concept-word) / concept-word слово-концепт, концепт-
ім’я (concept-name), концепт-форма (concept-form), математичні концепти, 
концепт-мінімум, концепт-максимум, національний інтелектуально-оцінний 
концепт (НІОК) [Jackendoff 1992: 191–209; NEBM (22): 883; OED*: 653; Лит-
винова 2002; ШВТ: 192–194, 207; Современная американская лингвистика… 
2002; Голубовская 2002: 196–244].

Однією зі спроб у лінгвістиці типологізувати концептуальні структури 
як когнітивні одиниці, враховуючи критерій змісту, організації та способу ре-
презентації як у свідомості носіїв мови, так і на рівні мовних форм вираження, 
є монографічне дослідження О. Бабушкіна. Дослідник виділяє такі типи кон-
цептів: “мисленнєві картинкицептів: “мисленнєві картинкицептів: “ ”, представлені в мові концептами-міфемами
(“знімаються” в колективній уяві носіїв мови з властивих предметам характе-
ристик у результаті їхнього зорового сприймання, а тому змістовим наповнен-
ням таких концептів є лінійні, об’ємні параметри об’єкта, особливості конфі-
гурації та колірні характеристики; це “галерея” образів міфічних персонажів – 
“русалка“русалка“ ”, “баба-яга” тощо, які існують у свідомості носіїв мови), схеми
(формують перцептивну та когнітивну модель світу, виокремлюють загаль-
не в предметах, що належать до одного класу, абстрагуючись від деталей – 
“будинок узагалі”, “дерево взагалі”, мають ієрархічний характер, можуть 
об’єднуватися, формуючи нові, складніші структури; наприклад, схема “стіл” 
може взаємодіяти зі схемами “мебліможе взаємодіяти зі схемами “мебліможе взаємодіяти зі схемами “ ”, “кімната”, “дім”), гіпероніми, ідея яких 
передається гіпонімом-прототипом (родо-видові відношення та власне функціо-
нальні узагальнювальні поняття на зразок “горобець”, “ластівка”, “ластівка”, “ ”, “папуга” – 
“пташки”, а також “ляльки”, а також “ляльки”, а також “ ”, “велосипеди” – “іграшки”, що актуалізуються
в мові у вигляді схем та логічно сконструйованих концептів), фрейми (схе-
ми стереотипних ситуацій на зразок “торгівля”, “рай”, “рай”, “ ”, “пекло”, “базар”, “лі-”, “лі-”, “
карня”, що передбачають певні типові ролі та дії), сценарії / скрипти (схеми 
подій, що мають часовий вимір, сюжетний характер, складаються з епізодів, 
послідовність і зміст яких залежить від культурних та соціальних факторів; на-
приклад, сценарії “відвідування ресторану”, “лекція”, “лекція”, “ ”, “бійка”; слова, що їх 
репрезентують, мають сему руху), інсайти (денотати лексем, що репрезенту-
ють цей тип концептів як раптове розуміння, відомі кожній людині з дитинства 
і не вимагають детального опису; наприклад, “барабан”, “ножниці”) та “калей-
доскопічні” концепти (сукупність картинок, фреймів, сценаріїв; це концепти 
абстрактних імен, таких, як “совість”, “страх”, “вірність”), а також вербаль-
ні – лексичні та фразеологічні концепти (залежно від способу їхнього лінгвіс-
тичного оформлення) [Бабушкин 1996].



75

Г. Слишкін, оперуючи термінопоняттями “колективний” / “культурний” / 
“лінгвокультурний“лінгвокультурний“ ” / “культурно-мовний”, “основний”, “загальний концепт” 
на позначення ментальної одиниці з нечіткими межами, що синкретично 
об’єднує в собі ціннісний, поняттєвий та образний елементи, та враховуючи 
запропоновану В. Карасиком класифікацію цінностей у культурі, розрізняє, 
з одного боку, індивідуальні / персональні / авторські концепти, що форму-
ються на основі особистісного досвіду суб’єкта відображення, з другого, – 
колективні / загальні концепти, сформовані на базі колективного досвіду тієї чи 
іншої соціальної групи, зокрема мікрогрупові (наприклад, у сім’ї, між близьки-
ми друзями), макрогрупові (соціальні, рольові, статусні), національні / етнічні, 
цивілізаційні (наприклад, сучасного індустріального суспільства, середньовіч-
ного християнства), загальнолюдські. У працях цього дослідника, зорієнто-
ваних на лінгвокультурологічний підхід до вивчення дискурсу, як самостійні 
різновиди концептів, що корелюють між собою, розглядаються: автохтонні 
концепти (тобто історично сформовані в межах того чи іншого різновиду дис-
курсу та регулярно в ньому відтворювані), унікальні концепти (як різновид 
автохтонних концептів, що не належать жодному іншому дискурсу), загаль-
ні концепти (частково або повністю засвідчені в кількох дискурсах), запози-
чені концепти (є атрибутами того чи іншого дискурсу та перенесені в даний 
дискурс для виконання комунікативної мети), гендерні концепти (концепти 
“жінка”, “чоловік”), утилітарні концепти (практичні, прикладні) та світо-
глядні концепти [Слышкин 2000; 2000*; 2002].

Дж. Сарторі розрізняє категоріальні / класифікаційні концепти на зразок 
“або – або” (логіка побудови класифікації), градаційні концепти на зразок 
“більше ніж – менше ніж” (логіка градації), теоретичні та обзервативні / 
емпіричні концепти. Категоріальні концепти відображають ті характеристики, 
які об’єкт пізнання може мати або не мати. Дві порівнювані позиції повинні 
належати одному класові і мати або не мати якусь диференційну ознаку; в разі 
її наявності їх можна порівнювати на основі більшої / меншої вартості. Саме 
тому логіка градації є одним із складників логіки класифікації. Інакше кажучи, 
перехід від класифікації до градації полягає в заміні знакового ряду “той са-
мий – інший” членуванням “той самий – більший – менший”, тобто у введен-
ні кількісної диференціації в межах якісної подібності ознак. Полярні опозиції 
й дихотомічні протиставлення, на думку цього дослідника, є необхідним ета-
пом процесу концептоутворення [Сартори 2003].

Класифікацію концептів можна було б продовжити. Однак у цьому немає 
потреби, оскільки в лінгвістиці (і в українському мовознавстві зокрема) поки 
що немає узагальненої класифікації цих одиниць, диференційованих за тим 
або іншим критерієм. Різне осмислення концептуальних структур як одиниць 
когніції та культури вимагає систематизації напрацьованого матеріалу шляхом 
віднаходження того чи іншого різновиду такої структури та включення його 
в єдину систему класифікаційної парадигми основних типів концептів. Саме 
цій проблемі й присвячений запропонований розділ. 
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Ураховуючи попередній досвід наукових пошуків, спробуємо типологізу-
вати концептуальні структури, виходячи з власне психолінгвістичного, лінгво-
культурологічного, філологічного та лінгво-логіко-філософського апектів вив-
чення проблеми, а також із тих міркувань, що концепти – це передусім об’ємні 
(а не лінійні), просторові багаторівневі та багатовимірні ментально-мовні утво-
рення (структури, одиниці), на які мова накладає певні (лінійні) обмеження. У 
цьому ракурсі розрізняємо концепти: 

За походженням:За походженням:
1) природні / первинні, властиві і тваринам (animal concepts66), і людям 

(human concepts), що є витвором власне психічних процесів та станів, які проті-
кають в інтеріоризованих діях як на рівні свідомості, так і на рівні підсвідомих, 
надсвідомих та несвідомих структур; 

2) штучні / вторинні, тобто аналогічні до людських процедур оброблен-
ня інформації спеціально створені електронні форми та моделі репрезентації 
знань67.

Природні концепти, або ментальні утворення / одиниці, організовуються 
в структурах людської пам’яті не лише на нейробіологічному (збудження ней-
ронних зв’язків), а й на психічному рівнях. У нашому дослідженні розглядає-
мо лише психічний рівень організації концептів. Такі структури ми визначаємо 
як ментефакти68.

За онтологічним виявом:
1) у плані форми відображення – когнітивні (у широкому розумінні): 
а) концепти-знання / пізнання як образи світу, що організовують смислове 

поле ментальності; 
б) концепти знань як уявлення про світ, що організовують знаннєве поле 

ментальності, де смислове поле є системотворчим зародком;
2) у плані змісту відображення: 
а) концепти-етимони (за іншою термінологією, це вроджені / вихідні / чис-

ті / первинні / формальні / апріорні концепти / концепти “а priori”) як чиста 
ментальність, зародкові смисли, які є ідеально організованою вихідною, еле-
ментарною, первинною, генетичною інформацією про світ, початком відліку, 
смисловою самоорганізацією буття, що не виводяться з досвіду; 

б) культурні / культурно-специфічні / культурологічні, або концепти куль-
тури, та культурно-історичні, або концепти культури та епохи / лінгвокульту-

66 Розгляд власне тваринних концептів виходить за межі нашого дослідження, а тому обмежи-
мося лише констатацією самого факту.

67 Цей аспект проблеми розглядається в теоріях штучного інтелекту і також виходить за межі 
нашого дослідження.

68 Термін ментефакти на позначення елементів змісту свідомості знаходимо в одній із праць 
В. Красних [Красных 2002: 36].
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рологічні / лінгвокультурні / культурно-мовні концепти, як “згустки культу-
ри”, що фокусують на якомусь одному з фрагментів дійсності гіперсемантику 
менталітету того чи іншого етнокультурного соціуму (за іншою термінологією, 
концепти “a posteriori”, або матеріальні концепти, які виводяться з досвіду).

Когнітивні концепти, що активуються на рівні ментальних репрезентацій як 
форми-образи дійсності типологізуємо на:

І) концепти-когнітиви (у вузькому розумінні) – образи свідомості (мислен-
нєві, інтелектуально-логічні образи), що є знаннями / пізнанням світу та самого 
себе і можуть не лише передаватися генетично, а й генеруватися в результаті 
набутого індивідуально-особистісного, суб’єктивного життєвого досвіду. З-по-
між них виділяємо: 

1) концепти-логогени, або концепти-ноумени, як вербальні (вербалізовані, 
мовоподібні) когнітивні структури, що виявляють себе через і-мову (інтеріори-
зовану, внутрішню мову): 

а) концепти-уявлення – мовно-мисленнєві образи як вербальні форми наїв-
но-побутового знання, або уявлення пам’яті, сформовані на основі безпосеред-
нього сприймання в минулому; 

б) концепти-поняття (окремі дослідники кваліфікують їх як схеми) – мов-
но-мисленнєві образи як словесно-логічні форми наукового знання, або мис-
леннєві образи, у формі аксіом знання, сформовані на основі творчої уяви, тоб-
то творчо осмисленого в минулому сприймання ; 

в) концепти-пропозиції / концепти-пропозиції / концепти-пропозиції пропозиційні, або когнітивно-дискурсивні, концеп-
ти – мисленнєві образи у формі окремих суджень, умовиводів, тверджень;

2) концепти-імагени, або концепти-феномени, як невербальні когнітивні 
структури: 

а) концепти-сенсибілії (їх ще кваліфікують як концепти-сенсибілії (їх ще кваліфікують як концепти-сенсибілії концепти чуттєвого сприй-
мання) – елементарні образи-відчуття на рівні сенсорики, що супроводжуються 
емоційним тоном вражень; 

б) концепти-картинки / картиноподібні, або наочно-образні, концепти – 
конкретно відтворювані образи свідомості в їхній цілісності, що знімаються 
з елементарних образів-відчуттів і періодично активуються в структурах 
пам’яті, відображаючи особливості наочно-образного мислення та власне 
суб’єктивно-візуального бачення об’єктів навколишньої дійсності; 

в) концепти-міфи (концепти-міфеми) / міфічні концепти та концепти-ар-
хетипи – наочні образи первісної свідомості, що зберігаються в структурах 
пам’яті того чи іншого етносу як рештки колективної уяви первісних людей;

3) концепти-логоімагени, або концепти-символи, як вербально-невербальні 
когнітивні структури – поняттєві образи, або образні поняття; 

ІІ) концепти-емотиви (концепти-емоції, концепти-емоції, концепти-емоції концепти-почуття) / емоційні 
концепти – емоційні образи як суб’єктивне переживання певних подій, емоціо-
генних ситуацій, причин їхнього виникнення, власне емоцій, що продукуються 
в таких ситуаціях, а також наслідків такого переживання. В основі емоційних 
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концептів, як правило, лежить суб’єктивна оцінка, що дає підстави виділити 
аксіологічні / оцінні концепти “позитивного” (позитивні концепти), “негатив-
ного” (негативні концепти), “позитивного і негативного” (позитивно-нега-
тивні концепти) як такі, що або імпліцитно, або експліцитно присутні в інших 
концептуальних структурах. Входження аксіологічних концептів в архітек-
тоніку інших концептуальних одиниць фактично поляризує їх як антонімічні
(зовнішньо поляризовані) та енантіосемічні (внутрішньо поляризовані) – енан-
тіоконцепти. 

Концепти-когнітиви та концепти-емотиви тісно взаємодіють між собою. 
Зберігаючи статус найбільш усталеної когнітивної структури, домінування 
якої в ментальному просторі суб’єкта відображення, власне, й визначає той чи 
інший різновид концепту, ці ментальні утворення в переважній своїй більшості 
інтегрують ознаки один одного, що дає підстави говорити про такі синкретичні 
типи концептів, як-от: емотивно-смислові / когнітивні концепти (емоційний 
образ + мисленнєвий образ + суб’єкивна оцінка); інтелектуально- / когнітив-
но-оцінні (мисленнєвий образ + об’єктивна оцінка); 

ІІІ) концепти-конативи / поведінкові (функціональні) концепти – рухові об-
рази [дії] у сукупності поведінкових схем, предметних дій, моторних програм. 
З-поміж них виділяємо: 

1) фізичні – ментальні образи тілесного досвіду індивіда або досвіду пред-
метних дій із тим чи іншим об’єктом;

2) концепти-фрейми – ментальні схеми-образи, що презентують статичні, 
або декларативні, знання про ту чи іншу стандартну / стереотипну ситуацію 
(подію); 

3) концепти-скрипти / концепти-сценарії – фреймові структури, що презен-концепти-скрипти / концепти-сценарії – фреймові структури, що презен-концепти-скрипти / концепти-сценарії
тують динамічні (процедурні) знання про перебіг стандартних / стереотипних 
ситуацій (подій), які складаються з послідовності елементарних дій, що розгор-
таються в часі та підпорядковуються певній меті70. Серед них окрему групу ста-
новлять концепти-ритуали та концепти-обряди як наочно-дійові, символіко-
магічні образи моводії, започатковані ще в колективній уяві первісних людей.

70 У сучасних наукових дослідженнях ці терміни в одних випадках диференціюються, в інших 
ідентифікуються у зв’язку з чим розглядаються як семіотичні моделі репрезентації знань [КСКТ: 
181–182, 172–174; Когнитивная психология 2002: 160–161; Бабушкин 1998; ШВТ: 264–271; Clifford 
1991: 403–406]. Плутанина, пов’язана з їхнім функціонуванням, спричинена відсутністю чіткого ус-
відомлення походження цих термінів, де слово скрипт є транслітератом англ. script, часто вживано-
го на позначення “сценарій” [МАРС: 885]. Ми схильні ідентифікувати ці поняття в тому розумінні, 
яке в теорії штучного інтелекту визначається як формалізований опис стандартної послідовності 
спрямованих на досягнення тієї чи іншої мети дій, подій, фактів, правил або процедур, що визнача-
ють типову ситуацію, в основі якої лежать нескладні життєві сюжети – сцени, в яких передбачається 
також наявність місця події, дійових осіб, а також розподіл ролей. Як приклади, часто наводяться 
сценарії / скрипти: “довідкове бюро”, “бійка”, “лекція”, “лекція”, “ ”, “відвідування ресторану” тощо [Поcпелов 
1987: 234; ШВТ: 267; Когнитивная психология 2002: 160–161; Бабушкин 1998].  
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Як формалізований образ самого себе виокремлюємо в цілком самостій-
ну структуру концепт “Я” (у тому числі й автобіографічний концепт) – об-
раз власного “Я” у всій сукупності його когнітивної, емотивної та конативної 
реалізацій крізь призму власне внутрішнього бачення самого себе, особистіс-
них потреб, інтенцій, морально-етичних та соціальних норм, цінностей, пере-
конань, вірувань, мнемічних образів тощо.

За основними характеристиками ментального простору / ментальності:За основними характеристиками ментального простору / ментальності:
І) протяжністю: відносно дискретні – континуальні / недискретні – фраг-

ментарні;
ІІ) контурними межами: консистентні / правильні – неконсистентні / розмиті;
ІІІ) часовими характеристиками: 
1) статичні / усталені71 (лише відносно “схоплені” в якийсь момент на пев-

ному часовому проміжку) – динамічні (можуть існувати одночасно як самі по 
собі і як інші, взаємодіючи один з одним; вони відтворюються, видозмінюють-
ся, виникають, розвиваються та занепадають); 

2) старі (у тому числі й концепти-архетипи як рештки колективних уяв-
лень первісних людей) – нові (у тому числі й актуальні);

IV) смисловим обсягом, або ступенем внутрішньоструктурної інтеграції: 
1) макроконцепти (вони ж багатовимірні, складні), які мають надзвичайно 

розгалужену різновекторну асоціативно-вербальну сітку смислових зв’язків; 
2) мікроконцепти (вони ж одновимірні, прості), в яких семантична сітка 

структурується лише в якомусь одному напрямі;
V) ієрархічною організацією:
1) суперординаційні / суперконцепти / концепти-гіпероніми / категоріальні 

концепти72 – ментальні одиниці гранично-поняттєвого рівня, або рівня кате-
горіальних понять;

2) пресуперординаційні – такі, що виявляють перехідний характер між су-
перординаційними та базовими;

3) базові / ключові / основні / домінантні / опорні – ментально-мовні одини-
ці загальнопоняттєвого рівня, або рівня загальних понять;

4) пресубординаційні – ментальні одиниці рівня конкретних понять спе-
ціального призначення, що організовуються в кількох напрямах залежно від 
того, в якому ракурсі активується та чи інша реалія в ментальному просторі; 

5) субординаційні / субконцепти / концепти-гіпоніми – ментально-мовні 
одиниці елементарно-поняттєвого, або конкретно-образного, рівня;

71 У логіко-філософському розумінні вони інколи кваліфікуються як метафізичні концепти, або 
ізольовані, що йдуть один за одним як сталі об’єкти дослідження, дані один раз і для всіх (якщо 
один об’єкт існує, то другий – ні; той самий об’єкт не може існувати одночасно як сам по собі і як 
інший).

72 Їх інколи (рідко) кваліфікують як метафізичні в тому розумінні, що це ментальні сутності 
високого або граничного ступеня абстрактності.
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VI) відносно автономною організацією – локусні / концепти-локуси / кон-VI) відносно автономною організацією – локусні / концепти-локуси / кон-VI) відносно автономною організацією –
цепти – власні назви: концепти-топоніми, концепти-антропоніми, концепти-
гідроніми тощо.

За компонентним складом:За компонентним складом:
1) повні / “калейдоскопічні”, коли ментально-мовна структура концепту 

представлена різнорівневими одиницями – ієрархією найрізноманітніших мен-
тальних образів, а змістова структура – наявністю всіх компонентів ціннісно-
смислової організації;

2) неповні, коли відсутність того чи іншого ментального образу в менталь-
но-мовній структурі концепту спричиняє зміни в компонентному складі його 
змістової структури. 

За об’єктом відображення:За об’єктом відображення:
1) концепти реалій (реалем) – природних станів, процесів, явищ, об’єктів та 

їхніх частин, руху, дії, місця, простору, часу, ознак (мають аналогії в лексико-
граматичному групуванні слів за частинами мови), істот – неістот тощо; 

2) концепти артефактів матеріальної культури – предметів, що стали 
витворами людських рук; 

3) концепти ідеалем – ставлень, намірів, планів, мети, бажань, настанов, 
відношень, вірувань (духовні концепти / концепти релігійних вірувань – пере-
живання, що не осмислюються як такі), тобто об’єктів людської духовності. 

За суб’єктом відображення:За суб’єктом відображення:
1) індивідуальні / суб’єктивні / персональні / авторські, які формуються 

в ментальному просторі окремої особистості як суб’єкта відображення: 
а) свої; свої; свої
б) чужі; 
2) колективні, які формуються в ментальному просторі тієї чи іншої 

соціальної групи як суб’єкта відображення: 
а) мікрогрупові – у межах сім’ї, шкільного класу (наприклад, шкільні), 

виробничої бригади, сусідських спільнот, товариських компаній; 
б) мезогрупові – у межах виробничих об’єднань працівників одного підпри-

ємства, територіальних спільнот (наприклад, мешканців одного села, району); 
в) макрогрупові – у межах суспільних класів, соціальних прошарків, про-макрогрупові – у межах суспільних класів, соціальних прошарків, про-макрогрупові

фесійних спільнот, вікових груп. Серед макрогрупових особливо вирізняються 
національні / етнічні / культурні / лінгвокультурні концепти / концепти історико-
культурної свідомості (у межах етнічних спільнот / націй, народностей, племен), культурної свідомості (у межах етнічних спільнот / націй, народностей, племен), культурної свідомості
цивілізаційні концепти (у межах тієї чи іншої цивілізації) та загальнолюдські / загальнолюдські / загальнолюдські уні-
версальні концепти (у загальномовному просторі тієї чи іншої культури). 

За критерієм цінності в культурі:За критерієм цінності в культурі:
1) реальні, які в мовних засобах вираження передаються через оцінні преди-

кати [Карасик 2001; Попова 1999: 26]); 
2) ірреальні / потенційні / віртуальні / можливі / нежиттєздатні / псевдо-

концепти, які в мовних засобах вираження не мають оцінних предикатів. 
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За способом відображення дійсності: За способом відображення дійсності: 
1) репродуктивні / відтворювані / наївно-побутові / повсякденно-практич-

ні – ціннісно осмислені в ареалі тієї чи іншої етнокультури як вияв безпосеред-
нього наочно-образного відображення дійсності73; 

2) продуктивні / творчі – ціннісно переосмислені, тобто оновлені, удоско-
налені, розвинені, збагачені іншими образами уяви як вияв опосередкова-
но-творчого відображення дійсності шляхом перевтілення образів чуттєвого 
сприймання в художні образи, а наївних понять у спеціальні / наукові: 

а) художні; 
б) наукові.
За категоріальним статусом:За категоріальним статусом:
1) внутрішньокатегоріальні, які належать одній категорії, мають певну 

межу;
2) міжкатегоріальні, які виходять за межі своєї категорії, проникаючи 

в сферу інших категорій: 
а) метафоричні, або концепти-метафори (концептуальні метафори); 
б) символічні, або концепти-символи. 
За особливостями вияву в ареалах мовних культур:За особливостями вияву в ареалах мовних культур:
1) автохтонні / концепти-автохтони – історично сформовані в межах того 

чи іншого ареалу мовної культури та регулярно в ньому відтворювані: 
а) унікальні, які існують лише в ареалі окремої культури й не належать жод-

ній іншій культурі; 
б) універсальні / загальні (їх ще кваліфікують як “ноеми”) – частково або 

повністю засвідчені в кількох культурах як вічні цінності, є еталоном порівнян-
ня в міжмовному зіставленні та перекладі;

2) запозичені – перенесені з однієї культури в іншу для виконання певної 
комунікативної мети.

73 У лінгвістичних дослідженнях наївно-побутові концепти досить часто розглядаються як 
спрощені кореляти концептів етнокультури. Описуючи той чи інший концепт лише як наївно-
побутове осмислення, залишаючи поза увагою власне художнє та наукове бачення цієї одиниці 
у відповідному соціумі, дослідники часто припускаються помилки, інтерпретуючи їх як концепти 
етнокультури. Виходить так, що онтологічно вони є етнокультурними концептами, проте сам спосіб 
їхнього осмислення та опису в наукових працях фактично зводиться лише до наївно-побутового 
бачення таких концептуальних структур. Звідси виникає проблема віднаходження критеріїв роз-
межування наївно-побутового та етнокультурного концептів. Цей аспект вимагає спеціального 
дослідження. Зауважимо, що концепти етнокультури – це калейдоскопічні ментально-мовні утво-
рення, які містять у собі найрізноманітніші ментальні структури і пронизують усі сфери людської 
діяльності, а тому їх опис передбачає залучення до аналізу як їхнього наївно-побутового, так і ху-
дожнього (у широкому розумінні цього поняття – релігійного, міфологічного) та наукового осмис-
лення. Наївно-побутові концепти – це такі структури, що виявляють себе здебільшого в повсякден-
них розмовних практиках, як на рівні літературного, так і діалектного мовлення. На жаль, цей аспект 
проблеми в такому його трактуванні поки що не знайшов свого висвітлення (як такий, він може бути 
предметом окремого дослідження).
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За ознакою статі – гендерні: 
1) концепт “чоловік”; 
2) концепт “жінка”.
За цільовим призначенням:За цільовим призначенням:
1) утилітарні / профанні (практичні, прикладні); 
2) світоглядні.
За лінгвістичним вираженням:За лінгвістичним вираженням:
1) лексичні – репрезентовані в словах;
2) фразеологічні – репрезентовані за допомогою фразеологізмів;
3) граматичні – репрезентовані за допомогою граматичних категорій 

та конструктцій та ін.
Отже, концепти можна типологізувати за такими основними класифікацій-

ними параметрами: походженням, онтологічним виявом у плані як форми, так 
і змісту відображення, основними характеристиками ментального просто-
ру, компонентним складом, за об’єктом / суб’єктом відображення, а також 
за критерієм цінності в культурі, способом відображення дійсності, кате-
горіальним статусом, особливостями вияву в ареалах мовних культур, за оз-
накою статі, цільовим призначенням, лінгвістичним вираженням. 

4. ТОПОЛОГІЯ КОНЦЕПТІВ 
Як зазначає С. Воркачов, одним із аспектів вивчення концептуальних струк-

тур є їхня топологія, тобто особливості функціонування в основних галузях 
суспільної свідомості [Воркачев 2002]. Зрозуміло, що в даному випадку йдеть-
ся лише про один аспект проблеми, зокрема функціональний, оскільки тополо-
гія як така у більш широкому розумінні цього поняття передбачає локалізацію 
не лише у функціональному, а й будь-якому просторі людського буття взагалі. 

Саме поняття “топологія” запозичене з математики, де означає окремий 
розділ цієї галузі знання, що вивчає властивості фігур, які не змінюються за 
будь-яких деформацій... [СЭС: 1336], і фігурує в контексті теорій простору, 
в яких розрізняються топології: загальна, геометрична, алгебраїчна, функціо-
нальна, класична, реальна, внутрішня, зовнішня, фрактальна, диференціальна, 
предметної структури тощо [История отечественной математики 1968; Колмо-
горов 2002; Чайлахян 2001; Пуртов 1998]. 

Лінгвістична інтерпретація цього поняття частково представлена в моно-
графічному дослідженні Л. Полубиченка. Автор адаптує його до проблеми 
розуміння історико-філологічного тла / контексту художнього твору, тобто 
інформативної компетентності читача щодо історії та матеріальної культури 
народу, географії, економічного й політичного устрою країни, її літературного 
та культурного життя тощо. У зв’язку з цим дослідник уводить поняття “філо-
логічна топологія”, під яким розуміє “загальні інваріантні знання, необхідні 
читачеві для розуміння того чи іншого художнього твору”, а також розглядає 
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в цьому контексті питання характеру та обсягу таких знань. Іншими слова-
ми, філологічна топологія, у визначенні Л. Полубиченка, обіймає проблеми, 
пов’язані з дослідженням “вертикального контексту”, тобто історико-філоло-
гічної та соціально-культурної інформації, об’єктивно закладеної в тому чи ін-
шому художньому творі як його невід’ємної частини, а також “фонових знань” 
як таких, що є належністю людини [Полубиченко 1988: 4, 6–7, 17]. 

У нашиму дослідженні, використовуючи поняття С. Воркачова “топологія 
концептів” (до речі, не визначене), будемо послуговуватися таким його визна-
ченням: 1) топологія концептів у широкому розумінні – це вивчення основопо-
ложних властивостей / ознак концептів, які залишаються незмінними за будь-
яких смислових деформацій / варіювань смислу, тобто таких, які визначають 
концепт як тотожний самому собі; 2) топологія концептів у вузькому розумін-
ні – це а) “місцезбирання” основоположних властивостей / ознак концепту, 
в якійсь точці ментального простору, або стягування змісту, актуалізованого 
за конкретних обставин, навколо домінантної ментальної структури як тієї чи 
іншої форми відображення дійсності, яка стоїть за концептом і визначає його 
тип; б) “місцетворення” концептуальних структур у просторі етнокультури, 
що асоціюється з поняттям функціональної сфери (функціональна топологія). 

У цьому плані видається також актуальним оперування ще одним матема-
тичним поняттям – “топологічний простір”, що означає множину, яка скла-
дається з елементів будь-якої природи (їх умовно називають точками), в якій 
у той чи інший спосіб визначені граничні співвідношення, тобто якась систе-
ма підмножин, яку прийнято також називати відкритими множинами простору 
[История отечественной математики 1968: 437]. Іншими словами, топологіч-
ний простір розглядається як система будь-яких відкритих множин, між еле-
ментами яких встановлюються певні структурні відношення. Мовою мате-
матики, щоб задати топологічний простір, потрібно насамперед задати певну 
множину (Х) і в ній задати топологію (Т), тобто вказати ті підмножини, які вва-
жаються в Х відкритими. Задати топологію означає також виокремити систему 
або всіх відкритих підмножин, або лише кількох основних підмножин, тобто 
бази топологічного простору [История отечественной математики 1968: 439; 
Колмогоров 2002: 84]. 

У нашому випадку такою множиною=множинністю74 є: 1) основополож-
ні властивості / ознаки концептів як ментальних одиниць, які визначають 
їхню відносну тотожність та незмінність у просторово-часовому континуумі, 
незважаючи на змінні параметри; 2) компоненти / елементи ментально-мовної 

74 З метою уникнення збігу понять лінгв. “множина. “множина. “ ” (форма числа, співвідносна з одниною, яка 
вживається тоді, коли мова йде про два предмети чи більше) і адаптованого нами в лінгвістиці матем. 
“множина“множина“ ” (сукупність елементів, об’єднаних за деякою ознакою) в останньому випадку будемо пос-
луговуватися кореляцією множина / множинність, підмножина / підмножинність (пор.: множин-
ність – абстрактний іменник до множинний; множинний – прикметник до множина [ВТС: 534]).множина [ВТС: 534]).множина
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та змістової структур концепту; 3) власне самі концепти як фрагментарні ціліс-
ності, що співвідносяться між собою. 

Іншими словами, топологічний простір концептів можна задати в різний 
спосіб, накладаючи певні обмеження: у першому випадку це обмеження за 
параметром “топологічна ознака”, у другому – за параметром “компонент / 
елемент структури”, у третьому – “ментально-мовна структура / одиницяелемент структури”, у третьому – “ментально-мовна структура / одиницяелемент структури”, у третьому – “ ”. 
Тобто задати топологічний простір концептів значить задати систему під-
множин / підмножинностей або основоположних характеристик цих оди-
ниць, або компонентів їхньої ментально-мовної та змістової організації, 
що, власне, й визначають їхнє місцетворення / місце-подію в просторі й 
часі людського буття, або самих концептуальних структур, що здебільшого 
асоціюється з типологією як такою. У результаті, з одного боку, спостері-
гаємо явище інтеріоризації як “зникнення” топологічних ознак та компонен-
тів структури у відповідних типологічних різновидах цих ментальних утво-
рень, з другого, – явище екстеріоризації як “проявлення” типології концептів 
через їхню топологію. 

Таким чином, можна задавати різні топології концептуальних структур, 
а отже, говорити про різний топологічний простір цих одиниць. У даному 
випадку йдеться про внутрішню (1), (2) та зовнішню (3) топологію концептів, 
де типологія є одним із виявів загальної топології і продукується тими обме-
женнями, які ми накладаємо на топологічний простір цих одиниць. 

Одним із різновидів таких обмежень, що виявляють себе в контексті внут-
рішньої топології, є функціональні обмеження, з огляду на які можна говори-
ти про функціональний простір концептів як частковий випадок топологічно-
го простору людського буття взагалі і концептів зокрема. Як такий, в аспекті 
нашого дослідження ми задаємо його множиною / множинністю концепту-
альних структур, що функціонують у різних сферах суспільної свідомості. 
Іншими словами, для множини / множинності концептуальних структур 
можна задати топологію за допомогою параметра “функціональна сфера”, 
що дає підстави говорити про функціональну топологію концептів. Остан-
ню можна задати фундаментальною кореляцією “межаню можна задати фундаментальною кореляцією “межаню можна задати фундаментальною кореляцією “ ” (як виокремлення 
концептуальних структур із врахуванням тієї чи іншої сфери знання шля-
хом накладання функціональних обмежень на простір етнокультури, з якого 
вони виводиться) // “положення на межі” (як співіснування, проникність, пе-
рехрещення окремих концептів та присутність фрагментів одних концепту-
альних структур в інших як у плані міжгалузевої взаємодії, так і наївно-побу-
тового осмислення світу). 

Таке бачення проблеми певною мірою підтримують поняття “концептуалі-
зована предметна сфера”, “концептуальна сфера”, “концептосфера”, “когні-
тивна сфера”, “домен”.

У Р. Лангакера поняття “когнітивна сфера” / “домен” означає будь-який 
вид концептуалізації (досвіду, концептуального комплексу, складної систе-
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ми знань тощо)75. Основна ідея полягає в тому, що одні концепти передбача-
ють інші для своєї характеристики. Виникають ієрархії концептуальних ком-
плексів. Структури вищого рівня організовуються в результаті когнітивних 
операцій над структурами нижчих рівнів. Мовні одиниці можуть виражати 
ті чи інші аспекти когнітивних сфер на будь-якому рівні таких ієрархій [Ченки 
2002: 356–358, 378]. 

Д. Лихачов визначає концептосферу 1) як певну людську “ідеосферу” 
(“У кожної людини є свій, індивідуальний культурний досвід, запас знань та 
навичок.., якими й визначається багатство значень слова та багатство концеп-
тів цих значень...”); 2) як “сукупнусть потенцій, що відкриваються в словнико-
вому складі окремої людини, як і всієї мови в цілому”; 3) як таку, що може мати 
статус національної – національна концептосфера / концептосфера національ-
ної мови / концептосфера культури [Лихачев 1997: 280–287].

Ідею концептосфери, або концептуалізованої предметної сфери, де 
об’єднуються в одному загальному уявленні (культурному концепті як згуст-
ку культури) слова, речі, міфологеми та ритуали, розвиває також Ю. Степанов. 
У межах окремої концептуалізованої сфери, зазначає дослідник, слово і риту-
альний предмет, слово і міфологема і т. ін. можуть семантично суміщатися, тоб-
то бути заступниками або символізаторами один одного. Цей процес концепту-
алізації у сфері культури Ю. Степанов називає “синонімізацією речей та слів”. 
Концептуалізовані сфери, синонімізуючись у такому розумінні, стають одним 
із найважливіших принципів групування слів та речей (поряд із угрупованнями 
за принципом “полів”, “рядів”, “тематичних груп”). Саме в таких явищах, що на-
лежать одночасно і мові, і культурі, зазначає дослідник, віднаходиться глибока 
вмотивованість імен, а отже, невипадковість іменувань [СК: 68]. 

Г. Слишкін в одній із праць зазначає, що класифікаційні за тематичною оз-
накою концепти утворюють психологічну концептосферу, геометричну концеп-
тосферу, фізіологічну концептосферу тощо; в іншій він наголошує, що концеп-фізіологічну концептосферу тощо; в іншій він наголошує, що концеп-фізіологічну концептосферу
тосфери – це сукупності концептів, об’єднаних на основі тієї самої або якоїсь 
іншої ознаки (наприклад, за тематичною ознакою в ціннісній картині світу мо-
жуть бути виділені етична, релігійна, юридична та ін. концептосфери, в тому чис-
лі й гендерна), де концепт усвідомлюється як стереотип [Слышкин 2000; 2002].

У деяких дослідженнях це поняття співвідноситься з поняттям “когні-
тивна / концептуальнa системa” як (макро-)полісистема взаємозумовлених, 
взаємопозв’язаних на вербальному та абстрактно-логічному рівнях концептів 
індивіда як представника етнічного й соціального колективу, репрезентова-
них у його мовленнєвій продукції, різноманітної за обсягом та комунікатив-

75 У нашому дослідженні поняття “когнітивний” і “концептуальний” у їхній семантичній взає-
модії з поняттям “сфера” розглядаємо в одних випадках як еквіполентні, тобто такі, що частко-
во збігаються й виявляють себе у відношеннях синонімії, в інших – як привативні, тобто такі, що 
виявляють відношення включення, або гіперо-гіпонімії, причому взаємно-зворотної. Йдеться про 
складний тип поліморфних відношень, коли поняття взаємно “перетікають” одне в одне так само, 
як і ті фрагменти актуального простору (референти), на означення яких вони вживаються. 
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ною спрямованістю, де концепт усвідомлюється як моносистема (що проду-
кує поняття “cуб’єктивна концептосфера”, “концептосфера авторської свідо-
мості”) [Бутакова 2001].

Той факт, що концепти не існують ізольовано й у своїй сукупності утво-
рють концептосферу постулюється також у дослідженні В. Убийко, де поняття 
“концептосфера мови” вживається на означення надзвичайно складної систе-
ми концептів, утвореної перехрещенням та переплетінням великої кількості
різноманітних структур, що організовують концепти або в ряди, або в лан-
цюжки, або в поля з центром та периферією, або в розгалужені дерева з пе-
рехрещеними відсиланнями (З. Попова). Причому концептосфера можде бути 
скоординована з лексикою, граматикою та дискурсом (художнім, політичним, 
філософським, релігійним), у її межах за ступенем інтеграції семантичних 
структур є сенс розрізняти суперконцепти, макроконцепти, базові концепти
та мікроконцепти [Убийко 2001].

За нашими спостереженнями, поняття “концептосфера” вимагає диферен-
ціації в чотирьох основних площинах, відповідно до яких його можна кваліфі-
кувати як таке, що вживається на означення: 

1) особливого способу пізнання світу та самого себе, в якому задіяні всі рів-
ні психічної організації людини, – концептосфера як сфера концептів (сукуп-
ності концептів), як фрагмент когніції людини, що є відображенням дійсності 
в концептах, а не, скажімо, в сенсибіліях, перцептах, афектах, поняттях, пропо-
зиціях тощо (пор., наприклад, із чуттєвим сприйманням на рівні як сенсорики, 
моторних програм, так і емоційного переживання дійсності, а також із власне 
інтелектуально-логічним осмисленням навколишнього світу на вищих рівнях 
людської свідомості); 

2) певного місцетворення в загальнолюдській культурі як того чи іншого 
способу концептуалізації дійсності, що задається параметром “етнокультурна 
локалізація”, або “сфера етнічної свідомості”, – концептосфера як локалізація 
сукупності концептів у якійсь точці етнічного простору культури, етнічна 
концептосфера як фрагмент загальнолюдської культури (наприклад, концеп-
тосфера української / російської мови тощо); 

3) певного місцетворення в етнокультурі як того чи іншого способу кон-
цептуалізації дійсності, що задається параметром “функціональна локалізація”, 
або “сфера суспільної свідомості”, – концептосфера як локалізація сукупності 
концептів у якійсь точці функціонального простору етнокультури, функціо-
нальна концептосфера як фрагмент етнокультури, що є місцем функціону-
вання концептуальних структур у тій чи іншій галузі знання (наприклад, наїв-
но-побутова, наукова, художня концептосфера; концептосфери “фондовий 
ринок”, “ділове спілкування” тощо)76; 

76 Функціональні концептосфери організовуються як множини / множинності функціональних 
субсфер нижчого рівня місцетворення, а ті – як множини / множинності спеціалізованих функціо-
нальних субсфер і т. д.
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4) окремої концептуальної структури, яка покриває якусь сферу знання (не 
функціональну), що організовується в ту чи іншу систему підмножин / підмно-
жинностей, які, у свою чергу, покривають дещо вужчу сферу знання, – концеп-
тосфера як фрагмент когніції, структурований в інших фрагментах, проте 
дещо менший, ніж функціональна сфера (наприклад, концептосфери “колір”, 
“числочислочис ”, “темпоральність” тощо). 

Отже, висвітлення проблеми функціональної топології концептів передба-
чає розгляд питання щодо визначення базових концептосфер функціонального 
простору культури і відповідно основних їхніх функціонально-типологічних 
різновидів.

Це питання видається нам актуальним, оскільки в наукових працях хоча 
й засвідчено чимало термінопонять, уживаних саме на позначення функціо-
нальних різновидів концептів, проте як такі, вони фактично не категоризовані 
у своєму визначенні або взагалі не визначені. Так, до функціональних різновидів 
у лінгвістичних дослідженнях відносять такі концепти: наукові (або пізнаваль-
ні) – концепти першого рівня, що розгортаються у плані референції і є функ-
ціями стану речей (наприклад, теоретичні); відповідно ненаукові; логічні – 
концепти другого порядку; науково-логічні; філософські – концепти третьо-
го рівня, що розгортаються без референції, належать суб’єкту, а не множині, 
є функціями досвіду (наприклад, картезіанські, платонівські, спінозівсь-
кі); феноменологіко-філософські; історіософічні (наприклад, метафізичні, 
[пост]модерністські); моральні; художні як концепти в художньому тексті 
або такі, що функціонують у галузі мистецтва (наприклад, пушкінські); оно-
матопоетичні як універсальні для фраземотворення когнітивні структури, 
що не мають чітко детермінованих зв’язків із дійсністю, а тому репрезенту-
ють лише ті чи інші фрагменти наївно-побутової свідомості, – когніції у виг-
ляді “розмитого” узагальненого образу (наприклад, “російський характерляді “розмитого” узагальненого образу (наприклад, “російський характерляді “розмитого” узагальненого образу (наприклад, “ ”, 
“очі розбігаються”); естетичні; міфологічні; наївно-побутові; політичні; сус-
пільно-політичні; лінгвістичні (наприклад, лексичні та фразеологічні у випадку, 
коли концептуальні структури позначаються як універбами, так і фразеологіч-
ними сполученнями; текстові, зокрема прецедентних текстів77, де розрізня-
ються авторитетні / серйозні – низькі / карнавальні78) тощо [Делёз 1998; Кра-
савский 2001; Слышкин 2000; Аргуткина 2001: 30, 41, 150–151; Башук 2002: 
177–178; КСКТ: 91; Алефиренко 2001; Бабушкин 1996; Аскольдов 1997]. 

77 Під прецедентним текстом розуміють будь-яку послідовність знакових одиниць, що характе-
ризуються цілісністю та зв’язністю і є ціннісно значущими для певної культурної групи. Прецедент-
ним може бути текст будь-якої протяжності: від прислів’я або афоризму до епосу. Прецедентний 
текст може включати в себе, крім вербального компонента, зображення або відеоряд (плакат, комікс, 
фільм). Регулярні відсилання до тексту в процесі побудови нових текстів у вигляді ремінісценцій 
є показником ціннісного ставлення до даного тексту, а отже, і його  прецедентності [Слышкин 2000]. 

78 У даному випадку йдеться про мовні форми вираження концептів, що знаходить утілення 
в тих чи інших мовних одиницях.
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Такі класифікаційні типи концептів традиційно виокремлюються в кон-
тексті структурної типології [див. Розділ ІІ. 3], яка частково обіймає і функ-структурної типології [див. Розділ ІІ. 3], яка частково обіймає і функ-структурної типології
ціональні типи, оскільки під типологізацію здебільшого розуміють складну 
багаторівневу ієрархію досліджуваної множини / множинності елементів, сис-
тематизовану й упорядковану одночасно за кількома різними критеріями або 
параметрами. 

Якщо власне топологічна диференціація передбачає вирізнення концептів 
з-поміж інших ментальних утворень як одиниць ідеального буття та когніції 
людини шляхом накладання певних обмежень на топологію буття взагалі, ти-
пологічна диференціація передбачає виділення підмножин / підмножинностей 
концептів з огляду на внутрішньоструктурні обмеження, що їх ми накладає-
мо на топологічний простір цих одиниць, то функціональна – ґрунтується на 
розмежуванні концептуальних структур як функціональних одиниць етнокуль-
тури, де враховується лише один параметр – “локалізація у конкретній сфері тури, де враховується лише один параметр – “локалізація у конкретній сфері тури, де враховується лише один параметр – “
людської свідомості”. Іншими словами, якщо загальна топологія концептів
передбачає їхнє як внутрішньосистемне, так і зовнішньосистемне структуру-
вання (відмежування від інших топологічних різновидів ментальних одиниць), 
типологія концептів – структурування за кількома параметрами внутрішньо-
системної організації (як один із виявів загальної топології, що ґрунтується 
на розмежуванні різних типів концептів між собою), то функціональна топо-
логія, що корелює з функціональними різновидами / типами концептів, – внут-
рішньосистемне структурування з урахуванням параметра “функціональне об-
меження в культурі” (як один із виявів типологічної диференціації в контексті 
загальної топології) [див. Рис. 4]. 
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Таким чином, ми говоримо про концепти в першому випадку як один із то-
пологічних різновидів ментальних одиниць узагалі, у другому – як типологічні 
різновиди того самого ментального утворення, у третьому – як базові функціо-
нальні одиниці, що є топологічними типами як топосами, або тематизатора-
ми / топіками суспільної свідомості в просторі етнокультури. Функціональна 
диференціація концептуальних структур спирається на такий класифікацій-
ний параметр, як “спосіб відображення / пізнання дійсності”, що якнайкра-
ще увиразнює особливості концептуалізації світу в тій чи іншій сфері знання. 
Зрозуміло, що охопити систему всіх відкритих підмножин / підмножинностей, 
які локалізуються у функціональних концептосферах культури, фактично не-
можливо. А тому вважаємо за доцільне виокремити лише основні підмножини 
/ підмножинності цих одиниць, які кваліфікуємо як базу, або базові концеп-
тосфери функціонального простору. 

У сучасних наукових дослідженнях питання щодо розмежування функціо-
нальних концептосфер культури розглядалося неодноразово, щоправда, в дещо 
інших термінах та інтерпретаціях. Так, наприклад:

• у філософських традиціях ця проблема розкривається в термінопоняттях 
“знаннєва система”, “знаннєві системи в культурі”, “знання як різноорганізо-
вані дискурси”, “рівень функціонування знань”, “рівень функціонування знань”, “ ”, “наївно-побутове / повсякденне 
знання”, “спеціалізоване знання – наукове, релігійне, філософське”, “професій-
не знання”, “практичне знання”, “особливе знання – методологічне, культур-
соціологічне, соціогуманітарне, містичне, “окультне”, “пара”-знання”, “дис-
циплінарне знання (філософія, наука, теологія, культурологія, педагогіка)”, 
“міждисциплінарне знання (наукознавство, наукометрія, мистецтвометрія, 
аксіометрія)” [ВЭФ: 373–375]; 

• у лінгвокультурологічному аспекті – через поняття “галузевий вимір 
культури – правнича, художня, моральна культура”, “культура спілкування”, 
“галузь суспільної свідомості – наукова, [наївно-]побутова / мовна, релігійна
і т. ін.” [Маслова 2001: 24; Воркачев 2002]; 

• у філософських, філологічних, культурологічних та етнопсихологічних 
дослідженнях – за допомогою термінопонять “тип картини світу”, “донаукова 
картина світу”, “наукова / загальна наукова / загальнонаукова картина світу – 
історична, фізична, біологічна, хімічна, астрономічна тощо”, “наївна картина 
світу”, “наївна математика, геометрія, фізика, етика, психологія, анатомія
тощо”, “образна мовна картина світу”, “наївно-наукова ментальність” [Кор-
нилов 2003: 3–21; Борщев 1996; ШВТ: 156–159]; 

• у термінознавстві – підтримується парадигмою термінопонять “функціо-
нальна мова”, “мова спеціального призначення / мова для спеціальних потреб – ”, “мова спеціального призначення / мова для спеціальних потреб – ”, “
вторинна мова”, “природно-знакова система / мова повсякденного спілкування 
/ розмовно-побутова мова – природна, первинна”, “функціональний різновид”, 
“підсистема національної / природної мови”, “мова засобів масової комунікації ”, “мова засобів масової комунікації ”, “
(радіо, телебачення), реклами, техніки тощо”, “підмова / субмова”, “спеціаль-
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на сфера – наука, економіка, виробнича інфраструктура, управління, політи-
ка, охорона здоров’я, духовна культура, засоби масової інформації, оборона
тощо”, “неспеціальна сфера – побут, сім’я, торгівля”, “мова науки”, “мова науки”, “ ”, “предмет-
на мова”, “професійна мова”, “стандартизована терміносистема”, “галузева 
терміносистема” [Лейчик 1998: 6–8; Суперанская 1983: 82–85; Д’яков 2000]; 

• у дискурсознавстві – системою понять “соціокультурна функція на-
ціональної мови”, “мова в мові – мова науки, мистецтва, політичних спів-”, “мова в мові – мова науки, мистецтва, політичних спів-”, “
товариств тощо”, “мова співтовариства – професійного, конфесійного / тощо”, “мова співтовариства – професійного, конфесійного / тощо”, “
релігійного, ідеологічного, наукового тощо”, “мовленнєва практика співтоварис- тощо”, “мовленнєва практика співтоварис- тощо”, “
тва”, “лінгвістична практика співтовариства”, “лінгвістична практика співтовариства”, “ ”, “практика мово-дії співтова-
риства”, “сфера мовних комунікацій”, “тип дискурсу / дискурс сфери діяль-
ності – економічний, філософський, культурологічний, релігійний / конфесій-
ний, науковий тощо” [Лук’янець 2000: 16–25]; 

• у теоріях штучного інтелекту – термінопоняттями “наївна модель світу – 
модель предметної галузі” тощо [ШВТ: 156–159].

Ураховуючи топологічне структурування ментального простору, в основі 
якого лежить класифікаційний параметр “спосіб відображення / пізнання дійс-
ності”, що в еквіполентному відношенні відповідає параметру “функціональна 
сфера”, у синхронії серед усього розмаїття функціональних класифікацій кон-
цептуальних структур нашу увагу привертають насамперед ті, що вирізняють 
три фундаментальні різновиди концептів – наївно-побутові / повсякденно-прак-
тичні, художні та художні та художні наукові, а отже, три групи концептів, номіновані відповідно до 
сфер свого функціонування, які, на наш погляд, є базою функціонального про-
стору. Як такі, вони ґрунтуються на загальновизнаних у психології трьох базових 
різновидах людської уяви: репродуктивної / відтворювальної та репродуктивної / відтворювальної та репродуктивної / відтворювальної продуктивної / 
творчої – художньої і наукової творчості [М’ясоїд 2001: 322–340]. наукової творчості [М’ясоїд 2001: 322–340]. наукової творчості

Подальше структурування ментального простору етнокультури за основни-
ми концептами-топіками залежить від особливостей організації самого знання 
в межах тієї чи іншої функціональної концептосфери, що може бути об’єктом 
спеціальних досліджень. 

У подальших міркуваннях будемо відштовхуватися від визначення кон-
цепту, яке дають В. Абушенко і Н. Кацук: “Концепт тоталізує свої елементи 
і водночас є ‘фрагментарною множинністю складників’, кожен з яких може 
розглядатися як самостійний концепт, що має свою історію, таким чином, ха-
рактеризується ендоконсистенцією – цілісним нерозрізненням гетерогенних 
складників, і екзоконсистенцією – співвіднесеністю з іншими концептами, що 
перебувають в одному плані з ним в ‘зонах сусідства’” [СЭ: 462].

Диференціюючи поняття “типологія” і “топологія”, можна помітити щось 
спільне, що їх об’єднує. Це – ідея інваріантності та множини / множинності, 
яка не має чітких меж, коли елементи належать тій чи іншій предметній / функ-
ціональній тощо сфері лише з певним ступенем відносності [ВЭФ: 1076–1077; 
Полубиченко 1988: 4, 7]. Параметр, що розрізняє ці поняття, задається кри-
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терієм “природа елементів”, а також внутрішньокатегоріальною та міжкате-
горіальною опозиціями: “спільна – основоположна ознака”; “тип / група / різ-
новид / таксон – місце”.

Якщо в проекції на концепт типологія задається множиною / множинніс-
тю різновидів цих одиниць, упорядкованих та систематизованих за групами на 
основі якоїсь спільної ознаки, то топологія – множиною / множинністю осно-
воположних ознак, що визначають його природу як ментального утворення. Ін-
шими словами, типологія концептів – це множина / множинність концептуаль-
них структур, розбита на типи, таксони, типологічні групи, різновиди тощо за 
критерієм подібності / відмінності в їхній організації; а топологія концептів – 
це множина / множинність основоположних ознак / характеристик, яка визна-
чає відносну усталеність, незмінність цих структур, а також їхню відносну то-
тожність самим собі в часі й просторі, незалежно від наявності певних змінних 
параметрів. У першому випадку йдеться про систему типологічних груп / різ-
новидів концептів як систему концептуальних структур; у другому – про сис-
тему основоположних характеристик як систему основних параметрів, які, 
власне, й вирізняють ці одиниці з-поміж інших ментальних утворень, а також 
визначають їхнє місце в просторі людського буття. 

Спробуємо визначити основні параметри, або топологічні ознаки79, концеп-
тів, які, на наш погляд, якнайкраще характеризують їхню самодостатність як 
цілком самостійних ментально-мовних утворень, що локалізуються в тій чи ін-
шій точці ментального просторово-часового континууму.

Щодо висвітлення топології концептів у першому наближенні зазначи-
мо: уся складність досліджуваної проблеми полягає в тому, що концепти як 
ментально-мовні утворення сьогодні ще недостатньо вивчені. Це положення 
яскраво засвідчує факт відсутності єдиного розуміння самого термінопоняття 
“концепт” [див. Розділ І], що продукується дифузією наукового знання 
як у горизонтальній (одночасне функціонування в кількох галузях знання, 
а також на стику наукових дисциплін – синхронний аспект), так і вертикаль-
ній (зміна наукових парадигм – діахронний аспект) площинах. Тобто, з одного 
боку, зміна топології людського буття веде до змін у ракурсі її дослідження, 
з другого, – зміна наукових парадигм задає нову топологію буття як дещо інше, 
відмінне від попереднього структурування знаннєвого простору. 

Якщо, скажімо, топологія людського буття в контексті наукової парадигми 
структуралізму задається, наприклад, такими параметрами, як “структура”, 
“упорядкована система“упорядкована система“ ”, “рівні системи”, “рівні системи”, “ ”, “взаємозв’язок елементів системи”, 
“система відношень”, “опозиція”, а в контексті наукової парадигми постструк-
туралізму – параметрами “маргінальна / позасистемна зонатуралізму – параметрами “маргінальна / позасистемна зонатуралізму – параметрами “ ”, “розсіювання ”, “розсіювання ”, “
смислу”, “глибинне значення” тощо, то в контексті наукової парадигми власне 

79 Тут поняття “топологічна ознака” вживаємо також на означення того чи іншого параметра, 
що задає топологію концептів.
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постмодернізму як нового стилю мислення сучасної епохи – параметрами “гра 
структури”, “ризома”, “ризома”, “ ,” “поверхня”, “площина”, “складка”, “подія”, “самоор-
ганізаційна система”, “аструктура”, “чорна діра”, “межа”, “межа”, “ ”, “на межі” тощо.

Усе це знайшло відображення не лише в осмисленні поняття “концепт”, 
а й у топології самого концепту як ментально-мовного утворення. Порівняй-
мо, наприклад, інтерпретацію змістової структури поняття “концепт”, що ор-
ганізовується навколо конструкта “факт ідеального буття як особливий спосіб 
суб’єктивно-суб’єктного відображення дійсності за допомогою психіки” 
у контексті наукових парадигм структуралізму й постмодернізму. 

Так, у лоні структурної лінгвістики поняття “концепт” усвідомлюється 
як ментально-мовна структура, що є сутністю, субстанцією, яка передба-
чає певну будову, внутрішню організацію, де елементи множини / множин-
ності, будучи ієрархічно впорядкованими за відповідними рівнями, одночасно 
взаємопов’язані один з одним системою інваріантних відношень. У такому ро-
зумінні топологія ментального простору концепту як одиниці ідеального буття 
задається множиною / множинністю таких основоположних ознак-характерис-
тик, як “визначеність”, “стабільність”, “статичність”, “константність”, 
“ієрархічність”, “багаторівневість”, “внутрішній зміст”, “внутрішня форма”. 

В аспекті постмодерністської лінгвістики поняття “концепт” визначає 
чисту подію як мисленнєвий акт, що протікає з нескінченною швидкістю. 
Таке бачення концепту задається дещо іншими топологічними параметрами – 
“аструктура”, “гра структури”, “самоорганізація”, “організаційна нестабіль-
ність”, “дінамічність”, “процесуальність”, “хаотизована система”, “хаотизована система”, “ ”, “ризомор-”, “ризомор-”, “
фне середовище”. 

У працях деяких дослідників, зокрема В. Дем’янкова, Ж. Дельоза, Ф. Гват-
тарі, таке розмаїття в осмисленні цього ментально-мовного утворення пред-
ставлене, наприклад, типологічною кореляцією статичний (активується 
тільки розумінням) – динамічний (визначається часовими характеристиками) 
концепт, консистентний (з чіткими межами, правильний) – неконсистентний
(розмитий) концепт [Демьянков 1999: 45–51; 2001: 35–47; Делёз 1998]. Звідси, 
топологічний простір концепту можна задати, з одного боку, в опозиціях, нап-
риклад, “центр – периферія”, “початок – кінець”, “внутрішнє – зовнішнє”, “ло-”, “ло-”, “
кальність – тотальність”, “верх – низ”, “велике – мале”, “близько – далеко”, 
“суб’єкт – об’єкт”; з другого, – поза дихотомією, наприклад, “вузол”, “точка”, 
“щілина”, “випадковість”, “поверхня”, “межа”, “межа”, “ ”, “маргінальність”, “маргінальність”, “ ”, “зона сусід-
ства”, “розсіювання”, “розсіювання”, “ ” тощо. 

У першому випадку обсяг даного поняття задається типологічною дифе-
ренціацією власне поляризованих різновидів концептів як одиниць менталь-
ного простору, наприклад, концепти: “а priori” / апріорні – “a posteriori” / 
апостеріорні, чисті / концепти-етимони – культурні / лінгвокультурні / куль-
турно-мовні, первинні – вторинні, суб’єктивні / індивідуальні / персональні / 
авторські – колективні / загальні (мікрогрупові, макрогрупові, національні / ет-



93

нічні, цивілізаційні / загальнолюдські), нові – старі, свої – чужі, універсальні – 
унікальні, суперконцепти – макроконцепти – мікроконцепти тощо. У цьому ж 
контексті термін концепт уживається в наукових дослідженнях на позначен-
ня “інформаційна / когнітивна структура”, “ядро поняттєвого поля”, “ядро поняттєвого поля”, “ ”, “семан-
тична константа” і т. ін. [Демьянков 1999: 45–51; 2001: 35–47; Делёз 1998; 
Кильдибекова 2001; Убийко 2001; Колесов 1992; Слышкин 2000].

У другому випадку обсяг цього ж поняття продукує такі типологічні 
різновиди концептів (референтів): стихійні, фрагментарні, протоконцеп-
ти, концепти-інсайти, а також дефініції дещо іншого характеру, наприклад: 
“концепт – це абсолютна поверхня або обсяг; контур, конфігурація майбутньої 
події”, “концепти фрагментарні за структурою; це конструкції, схожі на вуз-
ли машини”, “концепти – це суцільні маси без рівнів, ординати без ієрархій”, 
“вихідна точка семантичного наповнення слова і водночас межа його розвит-
ку” тощо [Делёз 1998; Колесов 1992; Воркачев 2002: 79–95; Бабушкин 1996].

Пропонуємо розглянути проблему топології концептуальних структур в ас-
пекті концепції перехідності. Явище перехідності, що має місце в середині кон-
цепту, вже розглядалося в одній із праць М. Гревцева, де автор аналізує ці струк-
тури в дихотоміях “поняття – образ” та “поняття – символ” [Гревцев 2001].

Щодо подальшого висвітлення топології концептуальних структур зазна-
чимо: оскільки концепти – це ментальні утворення (факт, що визнається прак-
тично всіма дослідниками), зрозуміло, що вони локалізуються в ідеальній сфері 
людського буття (ідеальне як протиставлення матеріальному), щоправда, не 
обмежуються лише нею (концепти є відображенням матеріального світу і вод-
ночас репрезентуються в ньому в мовних знаках та артефактах матеріальної 
культури). Іншими словами, топологія концептів у певній мірі є віддзеркален-
ням топології ідеального буття, що відображає топологію людського бут-
тя взагалі, яка, на думку С. Гуріна, в контексті сучасних наукових парадигм 
задається такими параметрами, як “локальністьзадається такими параметрами, як “локальністьзадається такими параметрами, як “ ” і “тотальність”, “тери-
торія”, “ландшафт”, “ландшафт”, “ ”, “місце”, “місце”, “ ” і “горизонт”, “центр” і “периферія”, “початок” 
і “кінець”, “верх” і “низ”, “висота” і “глибина”, “близькість” і “віддаленість”, 
“дистанція”, “м’яке”, “м’яке”, “ ” і “жорстке”, “велике” і “мале” і “мале” і “ ”, “внутрішнє” і “зовніш-
нє”, “поверхня”, “лице”, “лице”, “ ” і “зворотний бік”, “межа”, “межа”, “ ”, “маргінальність”, “маргінальність”, “ ”, “поло-
ження ‘на межі’ і ‘між’”, “складка”, “щілина”, “вузол”, “вістря”, “вершина”, 
“чорна діра” [Гурин 2000: 34]. Поділяючи погляди цього дослідника та вра-
ховуючи перелік основних топологічних ознак буття, в першому наближенні 
топологію концептів насамперед можна задати фундаментальною опозицією 
“внутрішнє – зовнішнє” (як кореляція внутрішнього / ідеального / ментально-
го / психічного буття концепту, який є змістовою формою відображення дійс-
ності, та зовнішнього / матеріального / знакового вираження концепту, як вер-
бального, так і невербального).

Зауважимо також, що поняття “топологія концептів” вимагає диференціа-
ції в плані як варіювання самих термінів, так і їхнього змістового наповнення. 
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Тобто розрізняємо термінопоняття “топологія ментального простору концеп-
ту” як топологія “вмістища”, “резервуару” (концепт – один із фрагментів мен-
тального простору, що є множиною / множинністю своїх ментальних та змісто-
вих складників) і “топологія концептів у ментальному просторі” як топологія 
“розміщення” (типологічні різновиди концептів у їхній взаємодії та взаємозу-
мовленості). 

У першому випадку йдеться про структурування (самоорганізацію) кон-
цепту як самодостатньої одиниці ідеального буття, топологія якої задається 
множиною / множинністю основоположних ознак, що визначають просторо-
во-часові параметри локалізації як елементів ментально-мовної структури цієї 
одиниці, так і компонентів її змісту. Наприклад, топологічна ознака “ядроодиниці, так і компонентів її змісту. Наприклад, топологічна ознака “ядроодиниці, так і компонентів її змісту. Наприклад, топологічна ознака “ ” 
увиразнює, з одного боку, ідею домінування в ментально-мовній структурі 
концепту того чи іншого ментального образу (це може бути моторний образ 
руху, образ-сенсибілія, образ-картинка, образ-поняття, поняттєвий образ, або 
образне поняття, образ-пропозиція, емоційний образ), з другого, – ідею сис-
темотворчого зародка як нерозривної єдності трьох компонентів ціннісно-
смислової організації змісту концептуальної структури (когнітивного, емотив-
ного та конативного / поведінкового). Топологічна ознака “поверхня” виявляє, 
з одного боку, комплекс асоціативних зв’язків, супутніх образів, понять, сим-
волів, емоцій, відчуттів, вірувань, планів, інтенцій і т. ін., що організовують-
ся навколо ядерних елементів ментальної структури концепту за допомогою 
ментальних схем; з другого, – організацію контекстуально-фонових (ідіо-, 
соціо-, еко-, етно- тощо) компонентів змістової (ціннісно-смислової) структури 
цієї одиниці. Топологічна ознака “вузол” характеризує концепт як такий, що, за 
влучним висловом Ж. Дельоза, є “точкою згущення, збігу та скупчення своїх 
складників” [Делëз 1998: 168]. 

У другому випадку можна говорити про структурування / організацію
ментального простору в концептах шляхом їхнього розміщення один відносно 
одного. За таких обставин топологія задається додатковими параметрами, на-
приклад: “низ – верх” (розкриває ієрархію концептів та субконцептів, де розріз-
няються суперординаційний, базовий, субординаційний та пресубординацій-
ний рівні); “близько – далеко” (виявляє взаємодію концептуальних структур, 
що належать тій самій або суміжним категоріям, з одного боку, і взаємодію 
концептуальних структур, що належать різним категоріям, – з другого); “ве-
лике – мале” (увиразнює когнітивний обсяг концепту, що як такий водночас 
є і макроутворенням, яке має надзвичайно розгалужену різновекторну асоціатив-
но-вербальну сітку смислових зв’язків, оскільки є множинністю субконцептів, 
і мікроутворенням – одиницею когніції людини, квантом знання).

Обидва випадки засвідчують так звану “когнітивну топологію” (поняття 
Дж. Лакоффа) як “механізм, за допомогою якого ми накладаємо на простір 
структуру так, щоб підтримати свої просторові умовиводи” [Лакофф 1988: 12–
51], або механізм взаємозумовленої організації / самоорганізації ментального 
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простору індивіда / соціуму (культури) у когнітивних одиницях, зокрема кон-
цептуальних, які, структуруючи його певним чином, водночас самі структуру-
ються в ньому, оскільки також є простором (одним із його фрагментів). Звідси, 
когнітивну топологію концептуальних структур можна задати фундаменталь-
ною кореляцією “межаною кореляцією “межаною кореляцією “ ” / “положення ‘на межі’” (як кореляція виокремлення 
концепту з хаосу шляхом обмеження якогось фрагмента ментального просто-
ру, з якого він виводиться, і водночас співіснування, з’єднання, взаємна коор-
динація, проникність, перехрещення концептів та присутність одних концепту-
альних структур в інших). 

Зрозуміло, що ментальний простір не може існувати сам по собі без суб’єкта 
відображення та його взаємодії із зовнішнім світом. А тому постає питання про 
топологію суб’єкта як суб’єкт-об’єктне членування дійсності, яке, на наш по-
гляд, досить ґрунтовно висвітлене в одній із праць О. Тхостова, де автор за-
значає, що в процесі пізнання навколишнього світу суб’єкт відображен-
ня робить його своїм: зовнішній світ втрачає свою щільність і розчиняється 
в суб’єкті, в результаті чого межа між суб’єктом і об’єктом весь час зміщується. 
Таким чином, топологія суб’єкта, а отже, і суб’єкт-об’єктне членування дійс-
ності, розглядається крізь призму топологічних ознак “внутрішнє – зовнішнє”, 
“своє – чуже”, “Я – не-Я”, “Я – не-Я”, “ ”, “Я – не-Я”, “Я – не-Я знайоме / зрозуміле – незнайоме / незрозуміле”, “знайоме / зрозуміле – незнайоме / незрозуміле”, “ ”, “прозо-
ре – щільне”, “чорна діра” / “чисте Ego”, “об’єктивний світ / об’єкт”, “емпіричне 
Я”, “Я”, “Я свідомість – не-свідомість”, “інше”, “тіло” тощо [Тхостов 1994: 3–5]. 

Що ж до концептів, то, локалізуючись у ментальному просторі суб’єкта 
відображення та адаптуючись відповідно до різних конфігурацій суб’єкт-
об’єктного членування дійсності, вони постійно змінюють свої контурні межі. 
Відповідно змінюється не лише концептуальне бачення навколишнього світу 
та самого себе, що дає підстави акцентувати увагу на певній нестабільності / 
неусталеності, або відносній стабільності, концептуальних структур та їхніх 
меж80, а й топологія концепту, яку в контексті даного бачення проблеми мож-
на задати кількома параметрами. Наприклад, “місце – не-місцена задати кількома параметрами. Наприклад, “місце – не-місцена задати кількома параметрами. Наприклад, “ ” / “горизонт81” 
(концепт як точка простору – концептуальна точка весь час перебуває в русі – 
співприсутність у концептуальній структурі поряд з активним сприйманням та 

80 Саме таке бачення концептів знаходимо у філософії постмодернізму, яка, за визначенням 
М. Можейка, проголошує “переорієнтацію поняття “структура”, що фіксує стабільну гештальтну виз-
наченість об’єкта, на поняття “концепт”, що власне виражає ідею організаційної нестабільності остан-
нього” [ВЭФ: 378], у зв’язку з чим продукуються поняття “гра структури”, “аструктура”, “ризома”, “ризома”, “ ”, 
які фіксують принципово аструктурний та нелінійний спосіб організації цілісності в її рухомості.

81 У феноменологічних дослідженнях розглядається як характеристика свідомості, що визна-
чається співприсутністю у сприйманні того, що не дано в дійсності, і того, що справді презентуєть-
ся. Розрізняють зовнішній (просторовий) та внутрішній (часовий горизонти). Часовий горизонт 
вважають первісним, оскільки все, що міститься в актуальному сприйманні, розглядається як таке, 
що перебуває на перехресті минулого і майбутнього. Зовнішній горизонт розглядають як такий, 
у якому стають співприсутніми всі фонові дані, які стосуються справді сприйнятого предмета [Валь-
денфельс 2002: 161]. 
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логічним осмисленням дійсності в різних її конфігураціях суб’єкт-об’єктного 
членування не лише феноменів минулого і майбутнього, а й фонових даних / 
знань, інтуїтивного досвіду, інтенцій тощо, що дає підстави говорити про зміну 
контурних меж, розмитість, нестабільність, рухомість концептів та відсутність 
їхньої чітко визначеної локалізації в ментальному просторі, а отже, розсіюван-
ня смислу); “близько – далеко” (звичний / давно засвоєний / старий / устале-
ний концепт, “розчинний” у свідомості суб’єкта відображення, активація якого 
в ментальному просторі не спричиняє ніяких труднощів, що виявляє себе фак-
тично несвідомо як набутий впродовж життя автоматизм, – чужий / незнайо-
мий концепт); “початок – кінець” (перетікання апріорних концептів-етимонів, 
що зливаються з чистим Ego суб’єкта пізнання, які не мають ні форми, ні змісту 
і які фактично не можна зафіксувати в просторі, в апостеріорні, змістові форми 
як формалізовані за допомогою когнітивних структур “резервуари”, наповнені 
об’єктивним змістом, і навпаки).

Оскільки суб’єктом пізнання може бути не лише окрема людина, а й гру-
па людей (соціум / культура), відповідно поняття “топологія суб’єкта” транс-
формується в поняття “топологія культури”, “соціально-культурна”, або “со-
ціальна топологія”, розроблені в одній із праць С. Азаренка [Азаренко 2000]. 
Спираючись на дослідження Е. Гуссерля, М. Хайдеггера, П. Флоренського, 
Ф. Гваттарі, Ж. Дельоза, Л. Карсавіна, М. Бахтіна та ін., автор наукової роз-
відки акцентує увагу на тому, що в сучасній парадигмі наукового знання про-
сторово-часовий континуум здебільшого усвідомлюється як подія в розумінні 
“співбуття” (рос“співбуття” (рос“співбуття” ( . “со-бытие”) / “сумісне буття” / “співіснування” і водночас 
“місцетворчий процес”, динамічна “багатоголосна” структура, “гра місць”, 
що має не лінійну, а сіткову будову з численними вузлами, де останні розгляда-
ються як “місцезібрання” / “місцескупчення” тих чи інших елементів (одиниць) 
у вигляді пучків численних зв’язків, що з’єднують не лише найближчі, а й від-
далені елементи, так що з будь-якої точки цієї сітки можна сконструювати будь-
яку комбінацію в будь-якій послідовності [Азаренко 2000; Хайдеггер 1991; 
Флоренський 1990]. Йдеться про місце культури як “місцезбирання” / “місце-
стягування” елементів множини / множинності в щось єдине. Це не просто міс-
цеперебування, а й одночасна “дія як збирання та розрізнення” [Азаренко 2000] 
у тій чи іншій точці-події просторово-часового континууму. 

Таке розуміння організації місцевості в етнокультурному просторі дає під-
стави інтерпретувати концепт у когнітивно-топологічному аспекті як “місце-
[по]-дію”, або “місцетворення”, а з огляду на топологію етнокультури (соціаль-
но-культурну, або соціальну топологію) – як “місце-(по)-дію”, організовану 
в той чи інший спосіб пізнання, або спосіб “місцетворення”. 

Звідси поняття “топологія концепту” вживаємо на означення певного спо-
собу самоорганізації елементів множини / множинності концепту, а поняття 
“топологія концептів” – на означення певного способу організації концептуаль-
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них структур між собою. Щоправда, в обох випадках накладаються соціальні 
(загальнолюдські, колективні, мікргрупові, макрогрупові, професійні, вікові, 
національні / етнічні, цивілізаційні тощо), екологічні, природно-кліматичні, 
територіальні, ландшафтні, політичні, економічні і т. ін. обмеження. А тому 
соціально-культурну топологію концептуальних структур можна задати, на-
приклад, параметрами: “територія” (увиразнює фонові знання про “місцеісну-
вання” даної етнокультури в тому чи іншому регіоні географічного простору, 
формалізовані в екокомпоненті змістової структури концепту, з одного боку, 
і певний спосіб концептуалізації дійсності, що його виявляє та чи інша етно-
культура, – з другого); “ландшафткультура, – з другого); “ландшафткультура, – з другого); “ ” (увиразнює фонові знання про особливості 
землі, структуру річок, рослинний і тваринний світ, клімат і т. ін., що органі-
зовуються в територіальному просторі даної культури, також формалізуються 
в екокомпоненті змістової структури концепту, з одного боку, і той чи інший 
спосіб концептуалізації, що виявляє себе в різних ландшафтно зумовлених 
ареалах даної культури, – з другого); “центр – периферія” (визначає “місце-
творення” концептів за їхньою локалізацією в тій чи тій етнокультурі, врахо-
вуючи обмеження в просторі, що їх накладає, наприклад, дихотомія “місто – вуючи обмеження в просторі, що їх накладає, наприклад, дихотомія “місто – вуючи обмеження в просторі, що їх накладає, наприклад, дихотомія “
село”); “локальність – тотальність”); “локальність – тотальність”); “ ” (визначає “місцетворення” концептів за 
їхньою локалізацією або в якійсь конкретно визначеній функціональній сфері, 
або в тій чи тій етнокультурі загалом: концепт як функціональний різновид – 
концепт як універсалія етнокультури).

Якщо в синхронному аспекті можна говорити про власне топологію кон-
цептів, то в діахроннії – про хронотопологію, у зв’язку з чим у лінгвістич-
них дослідженнях ставиться питання про розгляд хронотопологічних концеп-
тів [Соколовская 2001: 64]: статичних / усталених як відносно “схоплених” 
у якийсь момент на певному часовому проміжку – динамічних, які можуть 
існувати одночасно як самі по собі і як інші, взаємодіючи один з одним, 
відтворюючись, видозмінюючись, виникаючи, розвиваючись та занепадаю-
чи; нових – старих.

Отже, впровадження математичних понять “топологія” і “топологічний 
простір” у лінгвоконцептологічне дослідження ініціює нові лінгвоконцепто-
логічні термінопоняття та відношення між ними, а саме: “філологічна то-
пологія”, “топологія концептів”, “топологічний простір концептів”, “топо-
логічна ознака концепту”, “зовнішня / внутрішня топологія концептуальних 
структур”, “концепт vs концептосфера vs місцетворення vs спосіб пізнан-
ня”, “структурний / функціональний різновид концептів // топологічний 
тип концептів”, “концепт vs топологічний різновид ментальних структур”, 
“концепт vs топологічний тип”, “базова концептосфера”. Розроблення 
теортетичних положень щодо топології концептуальних структур допомагає 
визначити основні когнітивні виміри, або топологічні ознаки, її ментально-
мовного опису-моделювання. 
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5. КОНЦЕПТ VS КОНЦЕПТОСФЕРА І МЕТАМОВА

Сьогодні фактично відсутня єдина метамова для опису концептів vs кон-
цептосфер як об’єктів лінгвістичних досліджень. Саме пошук проміжної 
структури / мови: логічної, семантичної, сублогічної, метамови культури
(Н. Арутюнова), метамови фреймів і сценаріїв (О. Баранов), lingua mentalis 
семантичних примітивів (А. Вежбицька) тощо, через посередництво якої 
може бути описаний той чи інший концепт, як зазначає О. Селіванова [Сели-
ванова 2000: 124–125], стає актуальним для всіх концептуальних досліджень. 
У сучасних наукових працях, за спостереженнями О. Кубрякової, така мова-
посередник кваліфікується також як “репрезентаційна системапосередник кваліфікується також як “репрезентаційна системапосередник кваліфікується також як “ ” (або “сис-
тема репрезентацій”), “мова думки”), “мова думки”), “ ” (Дж. Фодор), “ментальна метамова” (Дж. Фодор), “ментальна метамова” (Дж. Фодор), “ ” 
(Д. Еванс) тощо [КСКТ: 63–64]. І. Штерн визначає її як “поняттєва” мета-
мова, за допомогою якої можна здійснити семантичне тлумачення слів, речень 
і текстів [ШВТ: 191]. В. Руднєв82 та Л. Новиков називають таку струкуру мовою 
“другого рівня”, або “надмовою”, яка, на відміну від “мови-об’єкта”83, будуєть-
ся як термінологічна система [РСК; Новиков 1982: 21–25]. 

Намагання науковців розв’язати цю проблему, особливо в напрямі пошу-
ку спеціальної мови для опису власне нових лінгвістичних об’єктів, що ста-
ли такими в результаті оформлення нових напрямів наукових досліджень 
у лінгвістиці, зумовлює появу термінів-неонімів, а також запозичених термінів 
із суміжних галузей знань та впровадження їх у метамову вітчизняного мо-
вознавства. Це проблема, з якою зустрічаються фахівці в усіх гуманітарних 
науках, які важко піддаються формалізації. Тому метамова в цих галузях знан-
ня (і в лінгвістиці зокрема) – це, за визначенням В. Руднєва, та сама природна 
мова [РСК] і водночас, у нашому розумінні, дещо відмінна від неї. 

Нас цікавить лише один аспект цієї проблеми – пошук метапонять, за до-
помогою яких можна було б описати такі лінгвістичні об’єкти, як концепт
та концептосфера. У сучасному мовознавстві, зокрема в одному з його напря-
мів – лінгвоконцептології, спеціально окресленої та систематизованої органі-
зації таких понять, як, скажімо, для опису семантичної структури слова (“се-

82 В. Руднєв розрізняє також м’які та жорсткі метамови. До м’яких дослідник відносить метамо-
ви математичної логіки, фонології (основними одиницями є бінарні опозиції диференційних ознак фонології (основними одиницями є бінарні опозиції диференційних ознак фонології
фонем: голосний – приголосний, губний – зубний тощо), структурної лінгвістики (важливу роль 
також відіграють бінарні опозиції: синтагматика – парадигматика, мова – мовлення, синхронія – 
діахронія), генеративної поетики (елементами метамови є поняття теми і засобів виразності, 
а також самі ці засоби виразності – контраст, варіювання тощо), мотивного аналізу (має лише один 
термін – мотив); до жорстких (пов’язаних з ідеями формалізації знання на основі електронних 
систем, теорії інформації та кібернетики) – метамови математичної лінгвістики, семантики мож-
ливих світів тощо [РСК].

83 Мову-об’єкт, або мову “першого рівня”, утворюють знаки, за допомогою яких позначають 
об’єкти “нульового рівня” (тобто предмети об’єктивної дійсності, їхні властивості та відношення, 
що самі не продукують мовних знаків) [Новиков 1982: 21–25].
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мема” / “лексико-семантичний варіант” / “лексико-семантичний варіант” / “ ”, “сема”, “конотема” / “конотативне 
значення” / “конотація”, “моносемія”, “моносемія”, “ ” / “полісемія”, “дифузія значень” тощо) 
поки що немає. Проте вивчення концептуальних структур та відношень між 
ними фактично вимагає віднаходження й визначення такої системи метао-
диниць. На сучасному етапі розвитку мовознавства (в тому числі й українсь-
кого) вона перебуває в стадії формування. Деякі термінопоняття, щоправда, 
в контексті когнітивної лінгвістики як ширшої галузі лінгвістичного знання, 
засвідчені в “Кратком словаре когнитивных терминов” (за ред. Є. Кубрякової) 
у термінологічній енциклопедії “Сучасна лінгвістика” О. Селіванової та навчально-
му посібнику В. Маслової “Введение в когнитивную лингвистику” [КСКТ; ССЛ*; 
Маслова 2004: 30–35]. Однак у зазначених працях вони не систематизовані.

Цей розділ є спробою в певний спосіб окреслити й упорядкувати метамову 
лінгвоконцептології як одного з підрозділів когнітивної лінгвістики. 

Останнім часом намітилася тенденція до розгляду проблеми металінгвіс-
тичного опису-моделювання будь-якого об’єкта. Як така, вона представлена 
в мовознавчих працях в аспекті асоціювання “модель – науковий / формаль-
ний опис”, “модель – метамова” (Е. Мороховська, Ю. Шрейдер, Л. Засоріна)84. 
Одразу зазначимо, що під металінгвістичною моделлю розуміємо лінгвістич-
ний метаопис – “відтворення” засобами [мета]мови лінгвістики або, точніше, 
мови металінгвістики структурної організації лінгвістичного об’єкта в систе-
матизованих певним чином та структурованих у певній залежності металін-
гвістичних поняттях як одиницях найвищого рівня узагальнення / надрівня. 
Таке моделювання є одним із етапів пізнання або вивчення будь-якого лінгвіс-
тичного явища чи об’єкта.

Саме металексика, або так звані “порожні слова”, “слова найвищого рівня уза-
гальнення”, “максимально узагальнені уявлення”, “максимально узагальнені уявлення”, “ ” [Борщев 1990], за констатацією 
Л. Кноріної, задають найбільш загальну сітку членування дійсності, що співіс-
нує в мовній свідомості й слугує для класифікації інших лексем [Кнорина 1995]. 
У зв’язку з цим постає ще одна проблема – визначення металексики лінгвістики, 
як і будь-якої металексики взагалі, що є надзвичайно складною справою, оскіль-
ки, як зазначає Л. Кноріна, ніякого іншого надрівня, за допомогою якого мож-
на було б описати ці одиниці, немає. Словникові дефініції таких метапонять – 
це тлумачення одних метаодиниць через посередництво інших, що спричиняє 
замкнене коло, в результаті чого з’являється багато квазісинонімів. Це пояс-
нюється тим, що межі металексики розмиті, оскільки розмиті межі самого 
метарівня, що засвідчує певну відносність такої належності [Кнорина 1995]. 

Зазначимо, що концептуальні структури можна описувати (моделювати 
в металінгвістичний спосіб), враховуючи або якийсь один рівень мовної ор-
ганізації, або кілька рівнів. Наше дослідження – це ментально-мовний опис-мо-
делювання концептів та їхніх концептосфер у контексті лексико-семантичного 

84 Аналіз цієї проблеми знаходимо в одній із праць І. Карамишевої [Карамишева 2003].
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рівня організації мови, а тому й набір метаодиниць такого опису відповідно 
має корелювати з метаодиницями лексичної семантики. Спробуємо окреслити 
його. Це, з одного боку, вже відомі в лінгвоконцептологічних працях терміни, 
з другого, – введені автором монографії новотвори85:

І) на позначення власне системи / підсистеми, тобто сукупності елементів, 
що перебувають між собою в певних відношеннях, формуючи якусь цілісність: 
концептуальна система / концептуальна парадигма / концептуарія / кон-
цептосфера, [функціональна] топологія, типологія;

ІІ) на позначення елементів системи: 
1) структурних одиниць: 
а) основних: 
• для мінімального обсягу інформації: концепт / концептуальна струк-

тура / топологічний тип концепту; 
• для максимального обсягу інформації: концептуальне поле / концепту-

альна сфера / концептуалізована сфера / концептосфера (предметної галузі) / 
домен, кластер, субсфера / субдомен; 

б) елементарних: концептуальна ознака, топологічна ознака, елемен-
тарний смисл / ноема (концепт в одному з його ціннісно-смислових виявів);

2) рівнів організації: рівень концептуалізації, концептуальний рівень;
3) відношень: концептуальний зв’язок;
4) корелятів у позаментально-мовній дійсності на позначення фрагмен-

та дійсності: [ко]референт / [ко]референційна точка, зона [ко]референції, 
предметна сфера / предметне поле;

5) корелятів у ментально-психонетичному просторі на позначення фраг-
мента когніції: одиниця когніції / знання / культури / ментальних ресурсів 
людини / “ментального лексикону”, квант знання тощо ;

ІІІ) на позначення системних процедур: концептуальна класифікація / 
концептуальна кластеризація, квантування знаннєвого простору.

Які ж лінгвоніми (терміни-метапоняття) можна було б запропонувати 
для метаопису власне основної структурної одиниці концептуальної систе-
ми – концепту як ментально-мовного утворення, співвіднесеного, з одного 
боку, з предметом думки, що є елементом / фрагментом об’єктивної дійсності / 
об’єктом предметної сфери – власне предметом, явищем, процесом, або ідеале-
мою тощо, тобто референтом; з другого, – з його вербальними (вербалізатора-
ми) та невербальними корелятами? Спробуємо визначити їх та систематизувати 
в певній залежності. 

Традиційний підхід до опису будь-якого лінгвістичного об’єкта передба-
чає два плани організації – внутрішній (змістове наповнення, внутрішній зміст, 
внутрішня форма) та зовнішній (власне зовнішні форми вираження). Звідси 
пропонуємо такі терміни-метапоняття:

85 Через скісну подаємо квазісиноніми.
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1) для метаопису внутрішньоструктурної організації концепту як форми ві-
дображення дійсності на рівні ментальних структур: дображення дійсності на рівні ментальних структур: дображення дійсності моторний образ [руху], [об-
раз-]сенсибілія, емоційний образ, образ-картинка / гештальт, [образ-] символ, 
[образ-] ейдос / поняття / ідея, образ-міф / міфема, релігійний міф, першообраз 
/ [образ-]архетип, [образ-]прототип, [образ-]стереотип, [образ-]фрейм, [об-
раз-]скрипт і т. ін. – ментальні репрезентації [див. визначення Розділ ІІ. 1]; ментальні репрезентації [див. визначення Розділ ІІ. 1]; ментальні репрезентації

2) для метаопису внутрішньоструктурної організації концепту як зміс-
ту відображення дійсності на рівні ціннісно-смислових структур: когніте-
ма, [лого]епістема, гносема, емотема, конатема, ідіологема, соціологема, 
етнологема, лінгвокультурема, топологема, екологема, ідеологема, міфоло-
гема тощо [див. визначення Розділ ІІ. 2];

3) для метаопису плану вираження концепту на рівні знакових структур: 
а) вербальних: ім’я концепту, лексема, семема, сема, конотема, стиле-

ма, фразема тощо – знакові вербальні репрезентації; знакові вербальні репрезентації; знакові вербальні репрезентації
б) невербальних: жести, міміка, артефакти духовної культури, арте-

факти матеріальної культури тощо – знакові невербальні репрезентації. знакові невербальні репрезентації. знакові невербальні репрезентації
Якщо попередньо ми розглядали концепт як фрагмент-точку, що акумулює 

в собі мінімум інформації, то тепер хочемо звернути увагу на концепт vs кон-
цептосферу як структуру, що є нечіткою множиною / множинністю організо-
ваних у певний спосіб концептуальних структур (точок), яка акумулює в собі 
максимум інформації. Пропонуємо розглянути металінгвістичну модель опису 
такої структури, а також визначити окремі термінопоняття. 

У цьому ракурсі видається актуальним на рівні понять металінгвістичного 
опису розмежувати словники метамови предметної та словники метамови предметної та словники метамови предметної концептуальної сфер, 
що потребує диференціації понять “предметна сфера” і “концептуалізована 
предметна сфера / концептуальна сфера / концептосфера”. 

Термін предметна сфера з огляду на синтагматичну зумовленість його 
компонентного складу в наукових працях виявляє себе: 

1) у варіюванні предметна / проблемна сфера; 
2) у відношеннях синонімії з термінологічними варіантами предметне / 

проблемне поле, де термінокомпонент поле актуалізує одну зі своїх семем – 
“простір, у межах якого відбувається якась дія або який перебуває в межах 
якоїсь дії” [ВТС: 846], що містить сему “обмежений простір / межа”, яку від-
находимо також у семній організації одного з лексико-семантичних варіантів 
лексеми сфера86; 

86 Щодо терміносполучення предметна сфера, то його можна розглядати як корелят рос. пред-
метная область, де термінокомпонент область швидше функціонує на позначення “межі, в яких по-
ширюється будь-яке явище”. Те саме значення має і рос. сфера, проте його розуміння опосередковане 
відсиланням сфера → область [СРЯО: 366, 679]. В українській мові на позначення “межа поширення 
чого-небудь” здебільшого вживають лексему сфера, а слово область – переважно в розумінні “про-
стір (без будь-якої вказівки на параметр “межа”), в якому поширене якесь явище”, причому укр. сфера
в даному контексті в окремих випадках також тлумачиться шляхом відсилання до лексеми область
[ВТС: 640, 1220]. Виходить, що укр. область фактично не актуалізує сему “межа”, що як така засвід-
чена в лексико-семантичній структурі рос. область і укр. сфера, а тому цілком адекватним відповід-
ником терміносполучення рос. предметная область буде укр. предметна сфера. 
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3) у квазісинонімічних відношеннях із терміном універсум. 
Стосовно позначуваного цими термінологічними одиницями поняття за-

уважимо, що в одних випадках воно усвідомлюється як система ключових абс-
тракцій та механізмів, що організовуються у множини – класи та об’єкти (пред-
метна / проблемна сфера) [Буч 2001], в інших – як сукупність усіх предметів, 
які вивчає та чи інша теорія (предметна сфера, універсум) [Валькман 2003], 
ще в інших – як контекст для визначення відношення між терміном і поняттям, 
який реалізує їхню основну функцію: “одне поняття – один термін” і навпа-
ки, “один термін – одне поняття” (предметне поле) [Пшенична 2004: 48–49]. 
У наукових дослідженнях також зазначається, що та сама наука може мати різ-
ні предметні сфери / поля, причому дослідники можуть розходитися в поглядах 
з приводу того, що входить у предметну сферу / предметне поле тієї чи іншої 
науки (предметна сфера, предметне поле) [Фрумкина 1999]. 

Що ж до термінологічних варіантів концептулізована [предметна] сфера / 
концептуальна сфера / концептосфера (Ю. Степанов, Д. Лихачов) [СК: 59–62, 
64–68; Лихачев 1997], що вступають в еквіполентні та квазісинонімічні відно-
шення з термінами когнітивна сфера, домен (Р. Лангакер) [Ченки 2002: 356–
358, 378], зазначимо, що в окремих наукових текстах спостерігаємо кореляцію 
терміносполучень концептуальна сфера і концептуальне поле, останнє з яких 
уживається за аналогією до терміносинтагм [лексико-]семантичне, [предмет-
но-] поняттєве, термінологічне, асоціативне поле тощо [Демьянков 1994]. поле тощо [Демьянков 1994]. поле

У контексті нашого дослідження видається актуальним оперування терміном 
предметна сфера на позначення множинності / сукупності будь-яких об’єктів, 
на які спрямована пізнавальна діяльність людини / соціуму (це можуть бути як 
реалеми, так і ідеалеми буття) у його кореляції з уже загальноприйнятим у нау-
кових працях варіативним терміном концептуальна сфера / концептуалізована 
[предметна] сфера / концептосфера на позначення ментального кореляту такої 
множинності / сукупності об’єктів предметної сфери, представленої в менталь-
но-психонетичному комплексі людини / соціуму через посередництво концеп-
туальних структур – сконденсованих ціннісно-смислових універсумів людської 
когніції, що виявляють себе через ту чи іншу мовну особистість, певну систему 
її поглядів, знань, цінностей, етнічних та соціальних стереотипів, архетипів, емо-
ційних образів, асоціативних зв’язків, моторних програм тощо. 

Зазначені вище термінопоняття якнайкраще передають ідею багатовимір-
ного, багатогранного, різновекторного та різнорівневого простору (як реаль-
ного, так і віртуального) в усіх його виявах та різновидах, де відповідно коре-
ляція “предметне поле – концептуальне поле” може бути хіба що фрагментом, 
однією з площин голограми буття. Проте вся складність їхнього розмежування 
полягає в тому, що, по-перше, об’єкти предметної сфери та їхні концепти фак-
тично не розрізняються як на рівні ментальної організації (виявляють себе у тих 
самих ментально-мовних структурах), так і на рівні мовних форм вираження 
(втілюються в тих самих мовних одиницях); по-друге, межа між предметною і 
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концептуальною сферами розмита, вона може зміщуватися залежно від позиції 
суб’єкта пізнання, його соціальної ролі / статусу та глибини пізнання.

Останній факт знайшов своє відображення: 
1) у досить широкому розумінні в окремих наукових працях терміна клю-

чова абстракція, уживаного на позначення класу або об’єкта (а не власне 
його образу), що входить у словник проблемної / предметної сфери [Буч 2003] 
(пор.: концепт “абстракція, абстрактне поняття” [CT: 182], “результат абс-
трактного мислення”, “абстрактний елемент у пізнанні” [КАРФС: 66]), що фак-
тично нівелює межу між предметом / об’єктом і його концептом; 

2) у нововведеннях: 
а) “піраміда” абстракцій (мн.), основу якої становить предметна ієрар-

хічна система, що відповідає системному наборові життєвих ситуацій (сфера 
об’єктів), а вершину – ієрархія аспектуальних абстракцій, що є узагальненням 
властивостей, притаманних об’єктам із найрізноманітніших ділянок предмет-
ної ієрархії (сфера абстрактних образів найвищого рівня узагальнення)87 [По-
ликарпов 2002]; 

б) “драбина абстракції” (одн.), на різних ступенях якої можна розмістити драбина абстракції” (одн.), на різних ступенях якої можна розмістити драбина абстракції
так звані “обзервативні (емпіричні) концепти” (їх можна переміщати вздовж 
неї) [Сартори 2003*]. Це поняття тісно пов’язане з поняттями “рівень аналізунеї) [Сартори 2003*]. Це поняття тісно пов’язане з поняттями “рівень аналізунеї) [Сартори 2003*]. Це поняття тісно пов’язане з поняттями “ ” 
та “рівень абстрагуваннята “рівень абстрагуваннята “ ”88.

Таке бачення проблеми, з одного боку, вимагає диференціації понять “поз-
начений словом об’єкт пізнання” (слово-об’єкт) і “позначений словом концепт” 
(слово-концепт), з другого, – їхньої інтеграції в термінопоняття вищого рівня 
узагальнення. Враховуючи досвід попередніх досліджень, а також той факт, 
що сам процес абстрагування має різнорівневу природу, його можна репрезен-
тувати як слово-абстракція, або різнорівневий образ.

87 На основі процесів генералізації, як зазначає О. Полікарпов, у відображальній сфері будь-якої 
живої істоти можуть утворюватися і, власне, утворюються все більш і більш абстрактні образи, що як 
такі у своїй сукупності утворюють ряд “пірамід” абстракцій (кожна з них має сферу об’єктів, обсяг 
якої весь час збільшується / розширюється, а самі об’єкти потрапляють під кожний із більш абстракт-
них образів)... Типовий набір ситуацій життєдіяльності індивідів ... спричиняє формування у відоб-
ражальній сфері (пам’яті) кожного з них набір подібних об’єктних і аспектуальних класифікаційних 
“пірамід”. Найбільш специфічні, найбільш конкретні образи відповідають індивідуальним видам та 
властивостям ситуацій життєдіяльності; більш абстрактні образи належать до більш загальних, уста-
лених, повторюваних типів ситуацій та їхніх характеристик, що є спільними для багатьох індивідів. 
Надзвичайно мінливим у будь-якій класифікаційній системі є рівень первинних образів. Суттєві зміни 
в системі образів цього рівня можуть знайти відображення лише у ледь-помітних змінах на наступних 
рівнях – рівнях більш узагальнених категорій-образів. Найбільш усталені та незалежні від ситуатив-
них змін абстракції вищих рівнів. Найбільш загальні характеристики ситуацій життєдіяльності живих 
істот закріплені в їхній відображальній сфері у вигляді генетичного коду [Поликарпов 2002].

88 На думку Дж. Сарторі, надзвичайно абстрактний рівень аналізу може й не бути результатом 
“cходження” по такій “драбині”, адже деякі універсальні концептуалізації не індуковані з тих явищ, 
що спостерігаються: вони є “теоретичними термінами”, що визначаються своїм системним значен-
ням [Сартори 2003*: 152].
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Далі диференціюємо терміни словник предметної сфери (1), словник кон-
цептосфери89 (2), з одного боку, і словник лінгвістичного [мета]опису пред-
метної сфери (3), словник лінгвістичного [мета]опису концертуальної сфе-
ри / концептосфери (4), – з другого. (Йдеться про умовне розмежування).

Словник предметної сфери (1) має різнорівневу організацію. Це може бути: 
а) словник мови-об’єкта0 як перелік лексичних одиниць мови-об’єкта, що 

позначають реалії та артефакти матеріальної і духовної культур (наївно-побу-
това картина світу); 

б) словник мови мистецтва / мови художніх образів як перелік лексичних 
одиниць та артефактів художньої культури, що позначають художні образи90

(художня картина світу); 
в) словник мови науки / мови наукових понять як перелік лексичних одини-

ць, що позначають термінопоняття, номени та наукові символи (наукова кар-
тина світу). 

Словники мови мистецтва і мови науки об’єднуються в категорії словник 
метамови1. 

Словник концептосфери (2) – це перелік лексичних одиниць, що номінують 
ті чи інші концепти. 

Що стосується словника лінгвістичного [мета]опису, він також має різ-
норівневу організацію і об’єднує в собі:

а) словник метамови2 / словник [мета]мови лінгвістики (3), що є пере-
ліком лінгвістичних понять – лінгвонімів91, за допомогою яких можна опи-

89 Поняття “словник концептосфери” знаходимо в одній із праць В. Убийко, де дослідниця виз-
начає його як систематизацію способів мовної репрезентації концептів. Укладання такого словника 
передбачає репрезентацію послідовного розгортання концепту в мовних структурах (тобто ком-
плексну вербальну репрезентацію концептів у певній системі) та визначення основних ліній розвит-
ку семантики мовних засобів, що використовуються для його вираження. Комплексність полягає 
в тому, що відповідний концепт слід представити в ньому глобально: і дериватами вихідних лексем, 
і антонімічно-синонімічними рядами, що приєднуються на різних рівнях деривації, і фразеологічними 
сполученнями різного ступеня зв’язності. Тобто сама комплексність передбачає високий ступінь абс-
трагування семантики та функціонально-когнітивну перспективу словника [Убийко 2001].

90 Між природною мовою та мовою науки існує ще одна ланка – художня мова, яка ніби надбудо-
вується над природною мовою і на кожному етапі розвитку культури має свої особливості… Фактично 
“умовна” художня мова в літературі є метамовою для визначення сфери природної мови… Її, власне, 
й досліджує філолог, описуючи своєю мовою (метамовою) понять і категорій. Мистецтво має справу 
не з явищами і фактами об’єктивної дійсності, а з уявленнями людей про них, що закріпилися в мові 
(слово, колір, пластика тощо)… Іншими словами, мистецтво створює власну метамову [ССЦО].

91 І. Куликова та Д. Салміна вважають, що вживання терміна лінгвонім у значенні “назва мови 
або діалекту, що обслуговують ту чи іншу етнічну спільноту” (наприклад, англійська, корейська мова) 
варто активізувати та ввести, зокрема, у навчальний словник з такою дефініцією: лінгвонім – це спе-
цифічна одиниця метамови, що позначає конкретну мову як об’єкт опису. Його специфіка полягає 
варто активізувати та ввести, зокрема, у навчальний словник з такою дефініцією: 
цифічна одиниця метамови, що позначає конкретну мову як об’єкт опису. Його специфіка полягає 
варто активізувати та ввести, зокрема, у навчальний словник з такою дефініцією: 

у віднесенні до того чи іншого різновиду термінів, які прийнято називати номенами (номенклатурни-
ми знаками, номенклатурою), оскільки вони називають одиничне поняття, проте водночас їхня семан-
тика не має предметного характеру, вона денотативно-сигніфікативна [Куликова 2002: 15–16]. 

У нашому дослідженні пропонуємо ще одне розуміння цього терміна – специфічна одиниця ме-
тамови лінгвістики, що вживається на позначення “лінгвістичний термін” (за семантичною аналогією 
до терміна зоонім). Розглядана на різних рівнях лінгвістичного опису, така одиниця може трансформу-
ватися в металінгвонім – одиницю вищого рівня, що залежить від об’єкта дослідження.
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сати словник предметної сфери (лінгвістична картина світу нижчого рівня 
організації);

б) словник метамовисловник метамовис 3 / словник металінгвістики (4), що є переліком лін-
гвістичних понять – металінгвонімів, за допомогою яких можна описати слов-
ник концептосфери тієї ж предметної сфери / галузі (лінгвістична картина 
світу вищого рівня організації) [див. Рис. 5]. 

Рис. 5.

Звідси виникає питання щодо більш-менш чіткого розмежування понять 
“термін” ↔ “лінгвістичний термін” ↔ “лінгвістичний термін” ↔ “ ” / “лінгвонім” / “лінгвонім” / “ ” ↔ “металінгвістичний тер-” ↔ “металінгвістичний тер-” ↔ “
мін” / “металінгвонім” / “металінгвонім” / “ ”; “словник мови-об’єкта0” ↔ “словник метамови1 [пред-
метної сфери]” ↔ “словник метамови2 лінгвістики” ↔ “словник метамови3
[словник металінгвістики]”. Словник метамови лінгвістики і словник металін-
гвістики розрізняються за об’єктом опису / моделювання: у першому випадку – 
це нелінгвістичний, у другому – власне лінгвістичний об’єкт.

Нас цікавить лише словник (4), тобто словник металінгвістичного опису 
концептосфери предметної галузі, зокрема науково-мистецької картини світу 
як лінгвістичного об’єкта. 

Спробуємо визначити деякі з основних термінопонять такого словника. 
Якщо концепт здебільшого усвідомлюють як точку ментального простору, 

як фрагмент когніції (матерія згорнута в ідею), то його проектором у реально-
му просторі людського буття і, зокрема, у предметній сфері тієї чи іншої га-
лузі знання умовно можна вважати референційну точку як фрагмент дійсності 
буття. Терміном референційна точка позначаємо об’єкт предметної сфери92, 
за допомогою якого встановлюємо ментальний контакт з іншими референта-
ми – фрагментами / об’єктами тієї ж предметної сфери. Відповідно вводимо 

92 Це поняття було частково визначене в Курсі лекцій С. Жаботинської “Когнітивна лінгвістика”, 
прочитаному в Київському лінгвістичному університеті 1–4 березня 2004 р. [Жаботинская 2004].
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термін кореференційна точка на позначення фрагмента дійсності / об’єкта 
предметної сфери, суміжного з референтом. Множина / множинність референ-
ційних точок утворює зону референції (ЗР), відповідно множина / множинність зону референції (ЗР), відповідно множина / множинність зону референції
кореференційних точок – зону кореференції (ЗК). зону кореференції (ЗК). зону кореференції

У контексті нашого дослідження вимагає диференціації також кореляція 
термінів концептуальний рівень (рівень концептуальних структур) і рівень 
концептуалізації (місцеперебування суб’єкта пізнання у ментальному про-концептуалізації (місцеперебування суб’єкта пізнання у ментальному про-концептуалізації
сторі). Рівень концептуалізації визначається ментальною відстанню в дихото-
мії “близько – далеко” між суб’єктом пізнання та [ко]референційною точкою, 
зміна якої спричиняє перехід з одного рівня концептуалізації на інший. Зазна-
чимо також, що [ко]референційна точка є системотворчою в плані організації 
як окремої концептуальної структури, так і концептосфери, яку вона профілює. 
Питання лише в тому, який рівень концептуализації суб’єкт пізнання обирає за 
базовий. Ураховуючи умовність будь-якого моделювання, певну відносність 
його різнорівневої організації, а також той факт, що статус того самого об’єкта 
на різних когнітивних рівнях визначається по-різному, той самий концепт мож-
на розглядати і як одиницю концептосфери (точка = множина / множинність), 
і як власне концепосферу (множина / множинність точок = множина множин 
/ множинність множинностей). Аналогічно до цього концептосфера залежно 
від точки зору й позиції дослідника може бути представлена, з одного боку, як 
окрема когнітивна сфера / система / домен, з другого, – як власне квант когні-
тивного простору (про поняття “квант знания” див. у О. Кубрякової [КСКТ]) / 
когнітивної сфери / домену, у зв’язку з чим виникає питання щодо металінгвіс-
тичної квазісинонімії (=), тичної квазісинонімії (=), тичної квазісинонімії квазіеквонімії (↔) та квазіеквонімії (↔) та квазіеквонімії квазіієрархії (↓↑). Пор., наприк-квазіієрархії (↓↑). Пор., наприк-квазіієрархії
лад, можливі варіанти моделювання семантичних відношень між термінами 
металінгвістичного рівня опису / металінгвонімами (через скісну позначаємо 
кореляцію термінів, засвідчених у різних працях на позначення того самого 
поняття; знаком ↓ позначаємо нижчий рівень, знаком ↑ – вищий рівень органі-
зації; цифрами 1, 2, 3, 4 позначаємо метадіалекти93): 

концептосфера (1) = квант [фрагмент] когнітивної сфери / домену: кон-
цептосфера ↓↑ когнітивна сфера / домен; концептосфера ↔ концептосфера;

концептосфера (2) = когнітивна сфера / домен: концептосфера / когні-
тивна сфера / домен ↔ концептосфера / когнітивна сфера / домен; 

93 Термін словник метамови інколи відмежовують від терміна словник метадіалекту [Ку-
ликова 2002: 64]. Саме поняття “метадіалектликова 2002: 64]. Саме поняття “метадіалектликова 2002: 64]. Саме поняття “ ” запропоноване О. Ахмановою, яка в передмові до 
“Словаря лингвистических терминов” звертає увагу на той факт, що “метамова лінгвістики виявляє 
тенденцію розпадатися на діалекти і навіть ідіолекти, причому деякі з метадіалектів, що виникають 
таким чином, дуже швидко набувають незаслуженого престижу” [АСЛТ: 4]. Саме тому перед нами 
стоїть завдання, про яке у свій час говорила О. Ахманова [АСЛТ: 4], – відмежувати терміни, які 
вже можуть вважатися загальновизнаними і тому повинні включатися в словник металінгвістичного 
опису, з одного боку, і такі терміни, які не лише не мають достатнього визнання, а й навряд чи змо-
жуть на таке визнання розраховувати, – з другого. 
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концепт (1) = квант [одиниця] концептосфери (1): концепт ↓↑ концеп-
тосфера ↓↑ когнітивна сфера / домен; концепт ↔ концепт; концептосфе-
ра ↔ концептосфера;

концепт (2) = квант [одиниця] концептосфери (2): концепт ↓↑ концеп-
тосфера / когнітивна сфера / домен; концепт ↔ концепт; концептосфера / 
когнітивна сфера / домен ↔ концептосфера / когнітивна сфера / домен;

концепт (3) = концептосфера (1): концепт / концептосфера ↓↑ когнітив-
на сфера / домен; концепт / концептосфера ↔ концепт / концептосфера; 

концепт (4) = концептосфера (2): концепт / концептосфера / когнітив-
на сфера / домен ↔ концепт / концептосфера / когнітивна сфера / домен.

Оскільки концептосфера має різнорівневу організацію, виникає питання 
щодо термінологічного позначення структурних одиниць, які б увиразнюва-
ли ідею рівня концептуалізації. Пропонуємо розглядати як такі, квазісиноні-рівня концептуалізації. Пропонуємо розглядати як такі, квазісиноні-рівня концептуалізації
ми субсфера / субдомен – загальні терміни на позначення субструктур, тобто 
нижчих, ніж власне базова концептосфера (концептосфера, яку суб’єкт пізнан-
ня обрав за точку відліку), рівнів організації. У наукових дослідженнях уже 
були спроби номінувати субструктури концептуального рівня організації, 
що знайшло відображення в терміносполученні ознакові кластери, уживаному 
на позначення складної єдності субкатегоріальних ознак, що організовуються 
в проміжку між універсальними та унікальними поняттями (розглядаються оз-
накові кластери, що мають різну будову, проте організовуються ієрархічно, так 
само, як і категорії, у тому сенсі, що існують різні ступені репрезентації ознак 
у складі такого кластера: є домінантна, визначальна ознака і є підпорядковані 
їй визначені ознаки) [Карасик 1997: 154–171].

Ідея структурної організації концептосфери на сторінках наукових праць 
утілюється в термінах, з одного боку, термінополе, термінологічно-дефіні-
тивне поле, мікротермінополе, термінологічне макрополе, уживаних на 
позначення інтенсіональних (ядерних) утворень, що перебувають у центрі 
концептосфери [Руденко 2004]; з другого, – концептуальне поле у розумінні 
“складник, вузол фрейму концепту” [Шейгал 2002].

Таким чином, ураховуючи умовність поділу концептуального рівня органі-
зації людської когніції на власне концепти як відносно мінімальні структурні 
одиниці та концептосфери як відносно максимальні утворення, зазначимо: 

1) самі концепти не є кінцевими / граничними структурами, вони розпа-
даються на множини / множинності субконцептів, які також не є граничними 
(ефект замкненого кола), що залежить від рівня концептуалізації і знаходить 
вираження в квазісинонімії концепт = концептосфера на нижчому рівні / 
субрівні організації; субрівні організації; субрівні організації

2) терміни концептосфера / когнітивна сфера / домен і термін концеп-
туальне поле, з одного боку, квазісинонімізуються на позначення якогось 
обмеженого фрагмента простору [див. вище], а з другого, – виявляють відно-
шення включення: концептуальне поле є фрагментом, структурною одиницею, 
або складником, концептосфери, однією з її площин; 
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3) дихотомія “точка – множина” (концепт як точка-множина / множин-
ність у ментальному просторі буття – концептосфера як множина / множин-
ність концептів-множин / множинностей) потребує, з одного боку, мезоніма, 
який увиразнював би ідею якоїсь групи концептів, з другого, – проміжного 
рівня організації, тобто дихотомії “множина / множинність – підмножина / рівня організації, тобто дихотомії “множина / множинність – підмножина / рівня організації, тобто дихотомії “
підмножинність”, а отже, включення терміна кластер94 на позначення “група, 
пучок концептів” до словника металінгвістичного опису концептосфери пред-
метної галузі;

4) якщо концептуальне поле здебільшого асоціюється з дихотомією “ядро /  здебільшого асоціюється з дихотомією “ядро /  здебільшого асоціюється з дихотомією “
центр – периферія” (цільова / ядерна структура – фрагмент / складник концеп-
тосфери), то кластер – з організацією переважно ієрархічних / пірамідальних 
систем (дерев концептуальних залежностей).

У нашому розумінні, концептосфера (залежно від типологічного різновиду 
концептів, що її організують) – це складний конгломерат: 

1) ядерних / польових / цільових структур із чітко визначеним ядром, цен-
тром та периферією, маргінальною зоною, що виявляє себе в дихотомії “основ-
не – неосновне знання”. Розрізняють: концептуальні, поняттєві (до речі, їх досить 
часто ідентифікують із концептуальними), семантичні та асоціативні поля. 

Деякі дослідники, розглядаючи організацію семантичних полів, виділяють 
як окремі такі структури: контрастивні множини (антонімічні пари) як логічні 
опозиції ознак за контрастом; партонімію, що ґрунтується на логічних відно-
шеннях “частина – ціле”; парадигму як групу слів, що мають спільну й ди-
ференційні ознаки; ланцюжок, що маніфестує військові звання (Ч. Філлмор),  
а також радіальні й радіально-ланцюжкові у відношеннях полісемії (Л. Но-
виков) та в класичній топології комп’ютерних мереж, де терміни структура
і топологія розглядаються як рівноправні (О. Пуртов) [Роль человеческого 
фактора в языке… 1988: 139–140; Новиков 1982: 205; Пуртов 1998];

2) ієрархічних / таксономічних (різнорівневих) структур як сукупності 
концептів, пов’язаних між собою родо-видовими (гіперо-гіпонімічними) від-
ношеннями;

3) циклічних / кільцевих структур, у яких концепти пов’язані між собою так, 
що утворюють замкнене коло (ефект “квазіконцепту”); 

4) ризоморфних аструктур із місцями розриву відношень між концептами 
(фрагменти “незнання” у знаннєвому континуумі) та фрагментів накладання 
одних концептуальних структур на інші;

5) фреймових структур, у яких концепти об’єднуються не на основі концеп-
туальної ознаки, а на основі тієї чи іншої тематичної ситуації;

94 У семантичній структурі цього терміна семами є: “підмножина об’єктів із певним набором оз-
нак, які виявляються за кластерного аналізу” [ВТС: 432], “виокремлена з множини елементів група 
подібних між собою елементів” [ТСВС: 84].
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6) локусних95 структур, де концепти – це такі фрагменти ментального про-
стору, які мисляться не як ознаковий континуум, а як сукупність окремих 
об’єктів, що мають, наприклад, власні імена; 

7) кластерних структур як підмножин / підмножинностей подібних концеп-
туальних структур, об’єднаних однією спільною ознакою; 

8) структур на зразок “сітка”96, у яких концепти групуються на основі кіль-
кох ознак, що формують різні рівні відношень та ін. 

Таке бачення структурно-аструктурної організації концептосфери якнай-
краще увиразнює той факт, що концепт vs концептосфера – це не що інше, 
як фрагментарна цілісністьфрагментарна цілісністьфрагмента , де фрагменти можуть об’єднуватися на основі 
якоїсь актуальної для суб’єкта пізнання ознаки (а можуть і перериватися). 
Актуальність ознак визначає їхня значущість, тобто та роль, яку вони відігра-
ють в осмисленні того чи іншого мікро- / макро-фрагмента дійсності, що на-
дає їм статусу концептуальних ознак, або концепт-ознак. Зрозуміло, що серед 
усіх концептуальних ознак виділяється архіознака, яка домінує над усіма ін-
шими. Вона водночас є і класифікаційним зародком, і кінцевим результатом 
осмислення системної організації того чи іншого фрагмента когніції, у зв’язку 
з чим ми надаємо їй статусу параметра [див. Розділ ІІ. 4].

Взаємодія розглянутих вище метапонять відображає складну будову як ок-
ремого концепту, так і концептосфери, яку він профілює. У термінах метаопи-
су її можна позначити лінгвонімом архітектоніка концепту. Відповідно бу-
дову концептосфери позначаємо лінгвонімом архітектура концептосфери. 
Зрозуміло, що залежно від того чи іншого типологічного різновиду концепту, 
а також функціональної організації топології концептосфери будуть видозмі-
нюватися відповідно й їхні архітектоніка та архітектура, що дає підстави гово-
рити про “гру структури”97. Номінована цими метаодиницями схема побудови 
як окремого концепту, так і концептуальної сфери, яку він профілює, лежить 
в основі їхнього аналізу, що в метапоняттєвій парадигмі термінується слово-
сполученням концептуальний аналіз.

Отже, за вихідні (ключові) для словника металінгвістичного опису концеп-
ту vs концептосфери беремо терміни: металінгвістична модель, концепту-

95 Поняття Ю. Лотмана, яке він уживає на позначення окремих фрагментів міфологічного про-
стору. У проміжках між локусами, що їх позначають власні імена, простір ніби переривається, 
в результаті чого переміщення з одного локосу в інший може відбуватися поза часом або стискатися 
чи розтягуватися в часі [Лотман 2001: 530]. 

96 У наукових дослідженнях, зокрема з психо- та нейролінгвістики, ми знаходимо також коре-
ляцію термінокомпонентів поле і сітка здебільшого у синтагматичній зумовленості термінів асо-
ціативне поле / асоціативна сітка. Така квазісинонімія є результатом взаємодії наук, що входять 
до складу когнітивістики, вивчаючи ту саму проблему крізь призму різних метамов.

97 Цей термін уживаємо на позначення тієї чи іншої структури як такої, що перебуває в динаміці, 
варіює в плані самоорганізації своєї сутності, виявляючи нелінійну природу. Власне постмодерніст-
ське тлумачення цього терміна див.: “Всемирная энциклопедия. Философия” [ВЭФ: 378].  
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альна система / концептуальна парадигма / концептуарія, концепт / кон-
цептуальна структура, елементарний смисл / ноема / ціннісно-смисловий 
вияв концепту, концептуальне поле, концептуальна сфера / концептуалі-
зована сфера / концептосфера (предметної галузі) / домен / когнітивна 
сфера, кластер, концептуальна ознака, рівень концептуалізації, рівень концептуалізації, рівень концептуалізації концеп-
туальний рівень, концептуальний зв’язок, предметна сфера / предмет-
не поле, фрагмент-одиниця когніції [знання / культури / ментальних ре-
сурсів людини / “ментального лексикону”], фрагмент концептуальної 
картини світу, квант знання, концептуальна класифікація / концепту-
альна кластеризація, квантування знаннєвого простору, моторний образ 
[руху], [образ-] сенсибілія, емоційний образ, образ-картинка / гештальт, 
[образ-] символ, [образ-] ейдос / поняття / ідея, міф / міфема, релігійний 
міф, первообраз / [образ-]архетип, [образ-]прототип, [образ-]стереотип, 
[образ-]фрейм, [образ-]скрипт, ментальні репрезентації, когнітема, [лого]-
епістема, гносема, емотема, конатема, ідіологема, соціологеми, етнологе-
ма, лінгвокультурема, топологема, екологема, ідеологема, міфологема, лек-
сема, семема, сема, конотема, стилема, фразема, знакові вербальні репрезен-
тації, тації, тації жести, міміка, емблеми, артефакти духовної культури, артефакти 
матеріальної культури, знакові невербальні репрезентації, знакові невербальні репрезентації, знакові невербальні репрезентації предметна сфе-
ра, слово-об’єкт, слово-концепт, словник мови-об’єкта, словник метамови, 
словник [мови] металінгвістики, [ко]референт / [ко]референційна точка, 
[ко]референційна зона / зона [ко]референції, ї, ї субсфера / субдомен; архітек-
тоніка концепту, архітектура концептосфери, локус, ядро, сітка, ієрархія, 
таксон, ризома, аструктура, циклічна / кільцева структура, концептуаль-
ний аналіз та ін.

Звичайно, вони потребують ще уточнень та доповнень, однак навіть у та-
кому складі можуть стати термінологічним мінімумом для укладання словника 
лінгвоконцептологічних понять. 

* * *
Спираючись на розуміння концепту як одиниці когніції та [етно]культури, 

в контексті розмежування термінопонять “ментальністьв контексті розмежування термінопонять “ментальністьв контексті розмежування термінопонять “ ” і “менталітет” і “менталітет” і “ ” 
уводимо поняття “ментально-мовна структура концептууводимо поняття “ментально-мовна структура концептууводимо поняття “ ”, яке співвідносимо 
з поняттям “семантикa ментальності”, та “змістова (ціннісно-смислова) струк-
тура концепту”, яке співвідносимо з поняттям “семантика менталітету”. 

Такий підхід у плані вивчення концептуальних структур дає можливість, 
з одного боку, умовно розмежувати концепт як зміст і концепт як форму відоб-
раження дійсності, з другого, – говорити про концепт як єдину змістову фор-
му відображення світу. У плані форми відображення концепт виявляє себе як 
поліструктурна одиниця “ментального лексикону”, що є фрагментарною-ціліс-
ністю і простих, і складних ментальних образів. У плані змісту відображення, 
тобто ціннісно-смислової організації, концепт виявляє себе у двох площинах: 
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у горизонтальній – як складний конгломерат певним чином організованих 
смислів (власне онтологічного та факторних); у вертикальній – як смисловий 
простір, діапазон якого варіює від чистої ментальності, або концептів-етимонів, 
до сфокусованої на якомусь одному з фрагментів дійсності гіперсемантики 
менталітету, або концептів [етно]культури та епохи. В обох випадках концепт 
об’єктивується через знакові форми вербального та невербального вираження.

Компоненти ментально-змістової структури концепту не однаковою мірою 
активізуються в актах репрезентативної діяльності. Як правило, одні структур-
ні елементи / компоненти домінують над іншими, що залежить від того фраг-
мента дійсності, який якнайкраще за даних обставин представляється в мен-
тально-психонетичному комплексі людини. У зв’язку з цим можна говорити 
про різні топологічні типи концептів, систематизуючи їх за певними класифі-
каційними критеріями. 

Адаптуючи математичні термінопоняття “топологія”, “топологічний про-
стір” до вивчення концептуальних структур, можна ініціювати лінгвокон-
цептологічні термінопоняття “топологія концептів” і “топологічний простір 
концептів”. Вони якнайкраще розкривають ментальну природу цих одиниць, 
оскільки ментальність – це передовсім неосяжний простір, а концепти – не-
дискретні, розмиті фрагменти-точки цього простору, що не існують ізольо-
вано, а організовуються у відкриті множини / множинності – концептосфери 
/ субсфери, де кожний концепт – це також множина / множинність субкон-
цептів, а отже, концептосфера. Така діалектика взаємоперебігу термінопонять 
“концепт” і “концептосфера” (концепт vs концептосфера) дає підстави в од-
них випадках ідентифікувати їх на означення того самого фрагмента когніції, 
в інших – диференціювати на означення різних обсягів інформації. 

Зосередження уваги на конкретній локалізації концептів у тій чи іншій 
точці функціонального простору [етно]культури дає підстави ініціювати тер-
мінопоняття “функціональна топологія концептів”, або “функціональна кон-
цептосфера”. Як такими, базовими у просторі [етно]культури можна визнати 
наївно-побутову (повсякденно-практичну), наукову та художню функціональні 
концептосфери, що співвідносяться з трьома основними видами людської уяви.

Питання щодо топології концептів (і функціональної топології зокрема) ви-
являє ще один аспект дослідження – це віднаходження основоположних ознак-
параметрів – топологічних ознак, за допомогою яких можна було б описати 
той чи інший типологічний різновид концептуальних структур та їхні концеп-
тосфери. 

Опис-моделювання концептуальних структур вимагає вироблення спе-
ціальної метамови. На сьогодні вона лише формується, її метаодиниці вимага-
ють свого уточнення, визначення й систематизації, оскільки в наукових працях 
вживаються непослідовно та ще й в різний спосіб осмислення. 
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РОЗДІЛ IІІ
КОНЦЕПТ У НАУКОВО-МИСТЕЦЬКІЙ

(МИСТЕЦТВОЗНАВЧІЙ) КАРТИНІ СВІТУ

1. КОНЦЕПТУАЛЬНА НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ПОНЯТТЯ 
    “НАУКОВО-МИСТЕЦЬКА КАРТИНА СВІТУ”НАУКОВО-МИСТЕЦЬКА КАРТИНА СВІТУ”НАУКОВО-МИСТЕЦЬКА КАРТИНА СВІТУ

Поняття “наукова картина світу” в різних лінгвістичних працях ос-
мислюється по-різному, зокрема через: 

1) систему понять: 
а) “загальна / спільна / єдина наукова картина світу”, що “вибудовується 

на основі ідеї єдності еволюції Всесвіту і людини як істоти біологічної та со-
ціальної”; 

б) “природничо-наукова картина світу”, що знаходиться у відношен-
ні включення до поняття “загальна / спільна / єдина наукова картина світу” 
і є знаннями про матеріальний світ, тобто про Всесвіт; 

в) “фізична”, “хімічна”, “біологічна”, “астрономічна”, “геологічна”, 
“екологічна картина світу” як складників поняття “природничо-наукова кар-
тина світу” або “соціологічна”, “технічна (наукова картина техносфери)”, 
“математична”, “інформаційна”, “системна”, “кібернетична картина сві-
ту” та ін. як корелятів поняття “конкретно-наукова картина світу” [Роль че-
ловеческого фактора в языке… 1988: 12–14, 33; Корнилов 2003: 10]; 

2) дихотомію понять: “загально(спільно)наукова картина світу” (картина 
світу як компонент світобачення суб’єкта) – “конкретно-наукова картина світу” 
(система головних принципів та фундаментальних понять кожної галузі знання 
або їхніх розділів, що займають проміжне положення між картиною світу епохи 
і спеціальною дисципліною на певному рівні її розвитку) [Корнилов 2003: 8]; 

3) корелят “національна наукова картина світу” [Корнилов 2003: 46]; 
4) поняття “наукова теорія” на означення “пізнання світу, його аналіз, пояс-

нення, конкретне знання про предмети, явища, процеси” [Соколовская 1993: 3]; 
5) термінопоняття “концептуальна картина світу”, що знаходить вира-

ження фактично в тих самих визначеннях, коли одне з понять подається поруч 
у дужках, наприклад, у І. Голубовської: “наукова (концептуальна) картина сві-
ту” [Голубовская 2002: 38]. 

В окремих дослідженнях поняття “концептуальна картина світу” ототож-
нюють із поняттями: 

a) “концептуальна система (модель світу)” [Роль человеческого фактора 
в языке… 1988: 143; Караулов 1976: 246]); 

б) “культурна” і “поняттєва картина світу”, наприклад, у С. Тер-Міна-
сової: “культурна (поняттєва, концептуальна) картина світу”, “культурно-
концептуальна картина світу” в розумінні “відображення реальної картини 
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крізь призму понять, сформованих на основі уявлень людини, отриманих за 
допомогою органів чуттів, що пройшли через її свідомість, як колективну, так 
і індивідуальну” [Тер-Минасова 2000: 41, 46–47]; 

в) “логічна картина світув) “логічна картина світув) “ ”, наприклад, у Г. Брутяня: “концептуальна 
(логічна) картина світу” [цит. за Роль человеческого фактора в языке… 1988: 
138–139]; 

г) “концептуалізована” = “поняттєво-культурна сфера” [Яковлева 1994: 12].
Інколи говорять не про концептуальну картину світу, а лише концептуаль-

ну частину як один із структурних компонентів – каркас картини світу, яким 
є світобачення, представлене загальними категоріями простору, часу, руху 
й т. ін., набором вихідних принципів або уявлень, фундаментальних припу-
щень про світ (поряд із такими компонентами як світосприймання – сукупність 
наочних образів природи, людини, її місця в світі, взаємовідношень зі світом 
та іншими людьми – чуттєво-образна частина картини світу; світовідчуття – 
як особливий склад мислення, система своїх категорій або особливе співвідно-
шення понять) [Житков 2003: 70]. 

Отже, в сучасній лінгвістиці немає єдиної точки зору як щодо визначення 
змістового наповнення поняття “концептуальна картина світу” (пор., наприк-
лад: “Концептуальна картина світу містить інформацію, представлену в понят-
тях” і “Мовна картина світу... існує як частина загальної (глобальної) концеп-
туальної картини світу, що складається з образів, уявлень, понять, установок та 
оцінок – концептів, – і яка створюється як у самій предметній та пізнавальній 
діяльності людини, так і в процесі ознайомлення людини з усіма численними 
описами світу, що їх пропонують їй інші люди у вигляді різноманітних мовлен-
нєвих творів, тобто письмових та усних текстів” [Роль человеческого фактора 
в языке… 1988: 139, 143]), так і щодо його співвіднесеності та ототожнення 
з деякими суміжними поняттями. 

Ототожнення понять “концептуальна” і “поняттєва”, “концептуальна” 
і “наукова”, “концептуальна” і “логічна картина світу” і “логічна картина світу” і “ ” вимагає певних засте-
режень: концептуальна картина світу – це глобальна емоційно-образно-сим-концептуальна картина світу – це глобальна емоційно-образно-сим-концептуальна картина світу
волічно-...поняттєва картина світу як органічна єдність упорядкованих у пев-
ний спосіб світобачення, світосприймання, світовідчуття, світорозуміння тощо 
і вербальних, і невербальних знань. А тому її не варто зводити лише до понят-
тєвої, наукової чи логічної; вона є не лише науковою, а й власне наївною та 
художньою рефлексіями, що виявляє себе як на рівні свідомого, так і підсві-
домого. Щоправда, коли ми говоримо про концептуалізацію у сфері наукової 
або художньої творчості ми фактично абстрагуємося в першому випадку від об-
разної інформації та емоційно-оцінного переживання осмисленого, в другому – 
від власне логічного осмислення художніх образів та символів. Проте це не озна-
чає, що така інформація в обох випадках відсутня. Щодо співвідношення понять 
“наукова” і “поняттєва картина світу”, то перше з них є вужчим, оскільки по-
няттєва включає в себе і науково-поняттєву, і наївно-поняттєву картини світу. 
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Далі у своїх міркуваннях ми будемо відштовхуватися від положення, згідно 
з яким поняття “наукова картина світу” і “художня картина світу / картина сві-” і “художня картина світу / картина сві-” і “
ту художньої культури” визначаємо як такі, що входять у більш об’ємне поняття 
“[етно]культурна картина світу”. Якщо поняття “наукова картина світу” 
сьогодні активно розробляється в лінгвістичних дослідженнях (Б. Серебрєнні-
ков, Є. Кубрякова, В. Постовалова, О. Корнілов, І. Штерн, І. Голубовська та ін.), 
то власне поняття “науково-мистецька картина світу” вимагає свого визначен-
ня, оскільки є неоднозначним. На наш погляд, його можна кваліфікувати: 

1) як таке, що включає у свій обсяг фрагменти і наукової (мистецтвознав-1) як таке, що включає у свій обсяг фрагменти і наукової (мистецтвознав-1) як таке, що включає у свій обсяг фрагменти і наукової (
ча картина світу), і власне художньої (мистецька картина світу), і власне художньої (мистецька картина світу), і власне художньої ( ) рефлексій, 
де мистецька картина світу в такому розумінні – це світобачення крізь призму 
художніх образів98, що продукуються ціннісно-смисловими універсумами ху-
дожників-митців у різних видах мистецтва; 

2) як таке, що корелює з поняттям “мистецтвознавча картина світу2) як таке, що корелює з поняттям “мистецтвознавча картина світу2) як таке, що корелює з поняттям “ ” 
в розумінні власне сукупності знань про мистецтво та художні елементи того 
чи іншого етносу, що їх виробили мистецтвознавчі дисципліни на сучасному 
етапі розвитку суспільства.

Корелятом поняття “мистецтвознавча картина світуКорелятом поняття “мистецтвознавча картина світуКорелятом поняття “ ” можна вважа-
ти поняття “конкретно-наукова картина світу”, що дає підстави розглядати 
мистецтвознавчу картину світу як один із складників (пор. також філософсь-
ка, соціологічна, політична картина світу) суспільно-наукової картини світу 
(сукупність знань про людину та суспільство), поняття про яку знаходиться 
у відношенні включення до поняття “загальна / спільна / єдина наукова кар-
тина світу” і через нього – до поняття “[етно]культурна картина світу”. 
Аналогічно термінопоняття “мистецька картина світуАналогічно термінопоняття “мистецька картина світуАналогічно термінопоняття “ ” перебуває у відношен-
ні опосеркованого включення (пор. також релігійна, християнська, міфологіч-
на, релігійно-міфологічна картина світу) до поняття “художня картина світу / ) до поняття “художня картина світу / ) до поняття “
картина світу художньої культури”, яке відповідно знаходиться у відношенні 
включення до поняття “[етно]культурна картина світу”. Така позиція щодо 
співвідношення зазначених понять обумовлена розумінням художньої карти-
ни світу / картини світу художньої культури як цілісності світосприймання, 
світобачення та світовідчуття, що їх опосередковує естетичне пізнання через 
ту чи іншу систему художніх образів та художніх елементів матеріального 
і соціального середовища як фрагментів художнього образу. 

Наразі зауважимо, що в мистецтвознавчих дослідженнях немає одностай-
ності щодо визначення поняття “художня культураності щодо визначення поняття “художня культураності щодо визначення поняття “ ”. В одних випадках воно 
ототожнюється із поняттям “мистецтвоототожнюється із поняттям “мистецтвоототожнюється із поняттям “ ” [Житков 2003: 38] (вузьке розумін-
ня), в інших – визначається як “сукупність процесів і явищ духовно-практичної 

98 Тут поняття “художній образТут поняття “художній образТут поняття “ ” уживано в широкому його розумінні як специфічна форма 
відображення та пізнання дійсності в мистецтві [Галич 2001: 96].
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діяльності, спрямованої на створення, поширення, засвоєння творів мистецтва 
або матеріальних предметів, що мають естетичну цінність”. На думку одних 
дослідників, художня культура структурується за трьома класами об’єктів – 
мистецтво (ядро художньої культури), художні елементи матеріального 
та соціального середовища, а також сукупність наук про мистецтво й художні 
елементи [ХК: 9, 60–63]. На думку інших, – містить підсистеми: власне ху-
дожню творчість; її організаційні інфраструктури; художню освіту й підви-
щення кваліфікації; організаційні рефлексії процесів і результатів художньої 
творчості; реставрації і збереження художньої спадщини; технічної естетики 
й дизайну; художньо-творчої самодіяльності населення; державної політики 
в галузі художньої культури: “Художня культура – це одна із спеціалізованих 
сфер культури, яка функціонально вирішує інтелектуально-чуттєве відобра-
ження буття в художніх образах, а також різноманітні аспекти забезпечення 
цієї діяльності” [ШС: 289–290] (широке розуміння). 

Отже, маємо три різні обсяги поняття “художня культураОтже, маємо три різні обсяги поняття “художня культураОтже, маємо три різні обсяги поняття “ ”, і в усіх трьох 
випадках воно визначається через смислові відношення з різними поняттями: 
1) з поняттям “мистецтво1) з поняттям “мистецтво1) з поняттям “ ”; 2) з поняттями “мистецтво”; 2) з поняттями “мистецтво”; 2) з поняттями “ ”, “твори мистецтва”, 
“матеріальні предмети, що мають естетичну цінність“матеріальні предмети, що мають естетичну цінність“ ”, “художні елемен-”, “художні елемен-”, “
ти”, “науки про мистецтво”; 3) з поняттями “художня творчість”; 3) з поняттями “художня творчість”; 3) з поняттями “ ”, “художня ”, “художня ”, “
освіта”, “художня спадщина”, “художня спадщина”, “ ”, “технічна естетика”, “художньо-творча са-”, “художньо-творча са-”, “
модіяльність”, “художній образ”, “художній образ”, “ ”. 

Абстрагуючись від суспільних інституцій, що, зрозуміло, само собою 
входить в обсяг поняття “художня культуравходить в обсяг поняття “художня культуравходить в обсяг поняття “ ” (як і при будь-якому визначенні 
культури), ми схильні розглядати його як таке, що в своїй змістовій організації 
апелює до двох референтів – мистецтво, а отже, художній твір, твір мистецтва 
(відображення світу в художніх образах) і художні елементи матеріального 
та соціального середовища. 

Якщо у сфері наукової творчості можна говорити про множинність 
конкретно-наукових картин світу, синтез яких дає єдине світобачення – 
спільно(загально)наукову картину світу, то для сфери художньої творчості, 
зокрема мистецтва, швидше можна говорити не про картину світу, а про кар-
тини світу, питання про синтез яких з метою отримання єдиного світобачення 
взагалі позбавлене смислу [Роль человеческого фактора в языке… 1988: 17]. 
Так, у лоні власне мистецької картини світу відповідно до літературних чи ус-
нопоетичних жанрів мистецтва (у тому числі й народного) можна виділити, 
наприклад, фольклорну, міфопоетичну та літературну, або літературно-ху-
дожню / поетичну картину світу, де останню визначаємо як індивідуально-
авторське світосприймання, світобачення та світовідчуття, опосередковане ес-
тетичним пізнанням дійсності в контексті національної специфіки художньої 
творчості того чи іншого народу, представником якого є митець, через систему 
його літературно-художніх образів, ідей, символіки, духовних цінностей тощо. 

Літературні / літературно-художні / поетичні картини світу окремих пись-
менників та літературно-художня картина світу взагалі разом із картинами сві-
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ту окремих композиторів, художників, архітекторів і т. ін. та видомистецькими 
картинами світу взагалі, що їх виділяємо в мистецькій картині світу, в пев-
ній мірі (дуже умовно) можна співвіднести відповідно з науковими картинами 
світу окремих науковців / особистісно-науковими картинами світу (наприклад, 
у межах літературознавства) та конкретно-науковими картинами світу, що ми 
їх виділяємо у науково-мистецькій картині світу (літературознавчою, театро-
знавчою, кінознавчою тощо). Однак, якщо в науково-мистецькій картині сві-
ту її науково-особистісні та конкретно-наукові картини світу в прагненні нау-
ковців об’єктивно відобразити дійсність організовують єдиний знаннєвий про-
стір, структуруючись між собою в певній залежності, то в мистецькій картині 
світу її індивідуально-авторські та видомистецькі картини світу в намаганні 
митців самовиразитися в якнайоригінальніший спосіб художнього світосприй-
мання співіснують як самостійні модулі художнього пізнання світу. Єдине, 
що їх може об’єднувати, так це художнє світобачення й світовідчуття, прита-
манне митцям, що належать або до якоїсь однієї соціальної групи (наприклад, 
когорта поетів усього світу), або тієї чи іншої [етно]культури та епохи (напри-
клад, когорта українських поетів ХІХ–ХХ ст.). На разі інтегральним компонен-
том є позамовний фактор. Проте на заваді стають власне різні мови. У першому 
випадку етнічні (за визначенням Е. Сепіра, художня література включає в себе 
“два різних види або рівні мистецтва – узагальнююче, позамовне мистецтво.., 
і специфічно мовне мистецтво, фактично неперекладне” [цит. за Житков 2003: 
156]) та видомистецькі (мова художньої літератури і, наприклад, мова музи-
ки, архітектури, скульптури, живопису та ін. видів мистецтв – це різні мови). 
У другому – видомистецькі та ідіостилістичні (пор., наприклад, ідіостилі 
різних письменників). Що ж до наукової сфери, тут також можна говорити 
про ідіостилі різних науковців99. 

Однак це спрощене розуміння науково-мистецької картини світу. Якщо 
мова науки – це виключно мова термінопонять, то мова мистецтва, з одно-
го боку, – це “мова” художніх образів, з другого, – “мова спеціальних знань”, 
а отже, й відповідних термінопонять, через посередництво яких вони репрезен-
туються, і які використовуються, наприклад, у міжособистісному спілкуванні 
митців, діячів мистецтва, виконавців і т. ін., безпосередньо під час творчого 
/ художнього процесу при створенні того чи іншого твору мистецтва тощо. 
В окремих випадках це може бути надзвичайно складний синтез художньої 
уяви та спеціального знання, яким послуговуються професійні митці. Таке ба-
чення сфери мистецтва ґрунтується на положенні, згідно з яким ментально-

99 За аналогією до кореляції понять “концептуальна” і “мовна картина світу” і “мовна картина світу” і “ ” розрізняємо також 
поняття “літературно-художня концептуальна картина світупоняття “літературно-художня концептуальна картина світупоняття “ ” (позамовний ідейний зміст у фор-
мі індивідуально-авторських художніх образів, асоціацій, емоційних настанов, стереотипів тощо, 
абстрагований від власне вербальних ментальних репрезентацій) і “літературно-художня мовна абстрагований від власне вербальних ментальних репрезентацій) і “літературно-художня мовна абстрагований від власне вербальних ментальних репрезентацій) і “
картина світу” (“умовна мова”, метамова словообразів). 
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психонетичний комплекс художника-митця – це не лише ціннісно-смисловий 
універсум художніх образів, а й власне спеціальних знань, здобутих як само-
тужки, так і в освітніх закладах за тим чи іншим фахом. Таке бачення проблеми 
має два аспекти її висвітлення.

Перший пов’язаний із вивченням мови художніх творів, в тканину яких ор-
ганічно вплітаються ті чи інші терміни100. Другий аспект пов’язаний, наприк-
лад, із вивченням публіцистичних творів та філологічних праць письменників 
тощо, в яких розкривається науковий потенціал художників слова. Здебільшо-
го це філологічні, історичні, етнографічні знання як фрагменти когніції в літе-
ратурно-художній картині світу того чи іншого письменника (пор., наприклад, 
публіцистичні, філологічні, літературознавчі та мистецтвознавчі й етнологічні 
праці П. Куліша, І. Нечуя-Левицького, І. Франка, О. Сластіона та ін.).

У загальновизнаному протиставленні понять “концептуальна” – “мовна ” – “мовна ” – “
картина світу” поняття “мовна картина світу” поняття “мовна картина світу” поняття “ ” реалізує себе через: 

1) більш конкретні поняття: 
а) “національна мовна картина світу” (світовідчуття та світосприймання, 

що його виражає етнос засобами своєї мови, тобто вербалізованої інтерпретації 
мовним соціумом навколишнього світу) [Голубовская 2002: 36]; 

б) “національно-специфічна мовна картина світу” [Тер-Минасова 2000: 46];
2) відносні поняттєві еквіваленти: “мовна модель світу2) відносні поняттєві еквіваленти: “мовна модель світу2) відносні поняттєві еквіваленти: “ ” [Соколовская 1993: 

19]; “наївна” / “донаукова картина світу” [ШВТ: 157]; “мовна організація” [ШВТ: 157]; “мовна організація” [ШВТ: 157]; “

100 Про часте звертання до термінологічної лексики, у тому числі й вузькофахової, в усіх жанро-
вих різновидах сучасної художньої творчості говорять в одній із своїх лінгвістичних розвідок також 
В. Власенко й А. Цепколенко, зокрема апелюючи до термінологічної лексики в поезіях І. Драча: 
“Іван Драч став одним із тих сміливих новаторів (поруч із Б. Олійником, М. Вінграновським, Л. Кос-
тенко, Л. Вишеславським), які показали можливість використання термінологічної лексики в поезії. 
Терміни стають джерелом художньої образності, художньої конкретизації. ...Набувають високого 
поетичного звучання... Виразною рисою термінології в художньому мовленні є руйнування її сис-
темності. ...Терміни ... стають центром тропеїчних переосмислень, важливим джерелом поетичної 
експресії” [Власенко 2002: 24–26].

Що ж до власне науково-мистецьких термінів, уплетених у тканину художнього твору, яскра-
вим прикладом у цьому відношенні може бути роман у новелах М. Вайно “Теплий двір, або Рапсодія 
струнного квартету”. У цьому творі якнайкраще представлена взаємодія наукової та літературно-
художньої картин світу як вияв навмисної “концептуальної помилки”, або інтерференції, на рівні 
взаємодії словообразу й термінопоняття, адже ідейний зміст кожної новели передають смислові 
паралелі: 

1) у переважній більшості випадків між назвою-антропонімом як словообразом, що репрезентує 
власне художній образ, який розкривається в тексті новели, і музичним терміном, що репрезентує 
відповідне наукове поняття. Пор., наприклад: “I. Allegretto. Авґустина”, “III. Flauntanto scordato. 
Анничка”, “IV. La оfferta. Авґустина”, “V. Aria con amore. Соломія”, “VI. Corde a vide. Авґустина”, 
“VII. Grandemente. Вікторія”, “VIII. Resonance. Авґустина”, “IX. Rubato. Оксана”, “X. A voce solo. 
Авґустина”, “XII. Cadenza. Авґустина”; 

2) між терміном і терміном, що створює ефект подвійної актуалізації власне музичних понять, 
художньо-образно переосмислених у тексті самої новели. Пор., наприклад: “II. ‘Rapsodia’ струнного 
квартету”, “XI. Rondo. Квартетний декамерон” [Вайно 2001]. 
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світу” (Л. Вайсгербер) = “внутрішня форма” (В. Гумбольдт) або як віднос-
но стала сукупність усього мовного змісту (інтегральна картина), що повільно 
еволюціонує в часі, або специфічні риси семантики тієї чи іншої мови, що ди-
ференціюють її від інших мов [Караулов 1976: 242–246].

Мовну картину світу розглядають як національно-специфічну форму вира-
ження або єдиного інваріантного концептуального змісту (в нашому випадку 
наукового знання в галузі мистецтвознавства) або індивідуально-авторських / 
суб’єктивних концептуалізацій світу (в нашому випадку, наприклад, у сфері 
мистецтва). Звідси фактично напрошується диференціація понять: 

1) “науково-мистецька концептуальна картина світу”, з одного боку, як 
сукупність знань про мистецтво, що є фрагментом єдиного інваріантного знан-
ня, з другого, – як синтез єдиного інваріантного наукового знання та інваріант-
них авторських світобачень; 

2) “науково-мистецька ‘мовна’ картина світу” як вербальна (метамова 
термінопонять та словообразів відповідно в науковій та літературно-художній 
творчості) або невербальна (“умовна мова” формул, графіків, схем, індексів, 
цифр тощо в мистецтвознавстві та знаково-символічна “мова каменю, звуків, 
кольору і т. ін.” у мистецтві) форма вираження науково-мистецької концепту-
альної картини світу, що як така на рівні вербалізаторів та символів і знаків 
культури виявляє свою національну специфіку. 

Визначення науково-мистецької мовної картини світу як національно спе-
цифічної форми лише вербального вираження єдиного інваріантного науково-
го знання асоціює поняття “науково-мистецька мовна картина світу” (кон-
кретно-наукова мовна картина світу) із поняттями О. Корнілова “національна 
наукова картина світу” (НКС) як “наукова картина світу у формі національної 
мови”, або “як національна форма представлення єдиного змістового інваріан-
та”, і “національна наукова картина світу конкретної (в дослідника національна наукова картина світу конкретної (в дослідника національна наукова картина світу конкретної російської) російської) російської
мови”: “Твердження щодо того, що НКС (наукова картина світу) не має відно-
шення до менталітету, національного характеру, особливостей національного 
світосприймання і т. ін. можна визнати абсолютно вірним, якщо обмовитися, 
що йдеться лише про зміст НКС, тобто її інформативний інваріант. Що ж сто-
сується плану вираження, мовних втілень, то, на наш погляд, цілком доречно 
говорити про національну специфіку мови науки” [Корнилов 2003: 46, 68]. 

Адаптуючи цю кореляцію понять до нашого дослідження, відповідно мож-
на говорити про еквівалентні поняття “національна науково-мистецька карти-
на світу” і “національна науково-мистецька картина світу української мови”.

Отже, уведення та розроблення поняття “[національна] науково-мистецька 
картина світу” ініціює: 1) диференціацію понять “науково-мистецька карти-
на світу” (як тісна взаємодія і наукової, і мистецької), з одного боку, та “нау-
ково-мистецька / мистецтвознавча картина світу”, “науково-мистецький / 
мистецтвознавчий термін”, – з другого; 2) диференціацію понять “мистець-”, – з другого; 2) диференціацію понять “мистець-”, – з другого; 2) диференціацію понять “
ка”, “мистецтвознавча (наукова) картина світу”, “мистецтвознавча (наукова) картина світу”, “ ” та “художня картина світу /” та “художня картина світу /” та “
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картина світу художньої культури”; 3) виокремлення в контексті мистецької 
картини світу літературно-художної картини світу; 4) дифузію понять “науко-
во-мистецька мовна картина світу” і “національна науково-мистецька карти-
на світу” / “національна науково-мистецька картина світу української мови”; 
5) дифузію понять “концептупальна картина світу” і “мовна картина сві-” і “мовна картина сві-” і “
ту”. Далі ми будемо послуговуватися поняттям “науково-мистецька картина 
світу” в розумінні “мистецтвознавча картина світу” в розумінні “мистецтвознавча картина світу” в розумінні “ ”.

2. НАУКОВИЙ КОНЦЕПТ І НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ

Мова науки – це мова термінопонять, або метамова іншого, ніж власне 
наївно-побутовий (мова-об’єкт), рівня концептуалізації, де актуальним ви-
дається протиставлення: “поняття” – “метапоняття” – “метапоняття” – “ ” (метарівень1, або рівень 
професійного володіння знаннями) – “метаметапоняттяпрофесійного володіння знаннями) – “метаметапоняттяпрофесійного володіння знаннями) – “ ” (метаметарівень / 
метарівень2, або рівень вузькопрофесійного володіння знаннями). 

На рубежі XX–XXI ст. у контексті міждисциплінарних (крос-галузевих та 
крос-лінгвальних) зв’язків з’являються наукові розвідки, зорієнтовані на когні-
тивно-лінгвістичне, зокрема лінгвоконцептологічне бачення галузевих термі-
нологій, що є надбанням певного професійного соціуму: “Сучасна теорія термі-
нознавства в значній мірі розвивається в руслі нової парадигми лінгвістичного 
знання... У межах цієї парадигми термінологія розглядається як результат ког-
нітивної діяльності спеціаліста, що полягає в концептуалізації та вербалізації 
професійних знань... Рівень концептуалізації залежить від професійної ком-
петенції спеціаліста, а також від рівня розвитку тієї або іншої галузі знання” 
[Novodranova 2004: 313]. 

Серед наукових праць, що репрезентують цей напрям, вирізняються дослід-
ження, спрямовані на:

1) диференціацію та переосмислення понять “науковий (scientifi c)” (такий, 
що відповідає вимогам сучасної науки), “протонауковий / ремісницький (proto-
scientifi c / trade)” (примітивно-науковий, що перебуває на ранній стадії свого 
розвитку) і “донауковий / наївний (pre-scientifi c / naive)” (такий, що відносить-
ся до періоду, який передує сучасній науці). Якщо в контексті структуралізму 
ці поняття традиційно визначали основні етапи розвитку галузевих терміно-
логій, то в контексті наукової лінгвоконцептології вони починають уживати-
ся в розумінні основних етапів людської когніції, що виявляє себе як в онто-
генезі, так і філогенезі. У результаті в парадигмі таких наукових дисциплін, 
як “типологічна термінологія”, “семасіологічна термінологія”, “ономасіологіч-
на термінологія”, “термінологічна дериватологія”, “компаративна терміноло-
гія”, “історична термінологія”, “термінографія”, “функціональна терміноло-
гія” з’являється новий напрям наукових пошуків – “когнітивна термінологія” 
[Grinev-Griniewicz 2004];



120

2) опис-монографію окремого наукового концепту або концептуальної 
ситуації:

а) безвідносно до лінгвістичного аспекту вивчення проблеми, зокрема 
в галузі суспільних наук, наприклад: християнського концепту “Логосв галузі суспільних наук, наприклад: християнського концепту “Логосв галузі суспільних наук, наприклад: християнського концепту “ ” [Гор-
куша 2004]; концепту “символ” в античній, середньовічній та західноєвро-
пейській французькій культурі кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Карпенко 2004]; 
концептів “етнос”, “нація”, “комунікація”, “спілкування” у фаховій мові вче-
них-гуманітаріїв [Левчук 2003]; “ментальністьних-гуманітаріїв [Левчук 2003]; “ментальністьних-гуманітаріїв [Левчук 2003]; “ ” у межах курсів “Антрополо-
гія культури”, “Теоретична етнологія”, “Культурна антропологія” [Соколова 
2002]; “тероризм” [Петров 2003]; “плюралізм”, “інтеграція”, “мобілізація”, “мобілізація”, “ ” 
та ін. у порівняльній політології [Сартори 2003; 2003*; 2003**] тощо; 

б) в контексті лінгвістичного аспекту вивчення якоїсь проблеми, напри-
клад: інтерпретації базових метафоричних моделей концепту “Європа” в полі-
тичному дискурсі з питань європейської інтеграції [Кравченко 2003, 2003*]; 
концепту “Europeanконцепту “Europeanконцепту “ ” у суспільно-політичній думці повоєнної Британії [Швед 
2004]; лексичної, граматичної та лексико-граматичної репрезентацій науко-
вого емоційного концепту “кохання” в таких дисциплінах, як феноменологія, 
фізіологія, політична філософія, генетика тощо [Огаркова 2004; 2004*]; тео-
ретичного та прагматичного розуміння концепту “символ” у науковій (філо-
софська, психологічна, психоаналітична, лінгвофілософська, етнолінгвістична, 
герменевтично-філософська, формально-логічна акциденції) та мовній карти-
нах світу [Сваричевська 2004]; концептів “життя” і “смерть” як конкрет-
них міфологем та абстрактних філософських категорій у російській міфологіч-
ній картині світу [Зайчук 2004]; структуризації концептосфери “чай” шляхом 
логічного поділу її на термінологічні поля в українській підмові харчування 
та торгівлі [Руденко 2004]; міждисциплінарного концепту “знання” [Лихолай 
2002]; концептуальної ситуації “перебіг хвороби” в англомовному медичному 
дискурсі [Вострова 2002]; концепту “картина світу” в контексті філософії 
ХХ ст. [Сухушин 2002]; концепту “влада” в сучасному політичному дискурсі 
з огляду на суспільно-політичну термінологію; лексико-семантичного поля 
“інтелектуальна діяльність” [Дроздова 2004];

3) лінгвостилістичний аналіз змістової організації, наприклад: концепту 
“європейська інтеграція” в англомовних текстах ділового та публіцистич-
ного стилів, що відбивають зміст соціально-економічної, соціально-політич-
ної діяльності Євросоюзу [Вальчук 2003]; концепту “Європа” в українському 
науково-публіцистичному дискурсі [Прихода 2004];

4) вивчення особливостей концептуалізації окремих категорій, наприклад: 
“темпоральність” [Карасик 1997] та “число” в лінгвістиці [Жаботинская 
1992].

В аспекті лінгвоконцептологічного підходу до вивчення галузевих терміно-
понять, що профілюють науково-мистецьку картину світу, звертають на себе 
увагу праці, в яких дослідники:
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1) оперуючи терміном науковий концепт, як наукові розглядають, нап-
риклад, концепти “система”, “функція”, “домінанта”, “настанова”, “літе-”, “літе-”, “
ратурна особистість”, “літературний факт”, “літературний факт”, “ ”, “літературна еволюція”, “літературна еволюція”, “ ”, 
зокрема у філологічній / лінгвопоетичній концепції Ю. Тинянова [Ахмедья-
ров 2001]; “літератураров 2001]; “літератураров 2001]; “ ” в гуманітарних дисциплінах [Зусман 2001; 2003]; 
“жанр” у фольклорі [Штырков 1998]; “література” у фольклорі [Штырков 1998]; “література” у фольклорі [Штырков 1998]; “ ” у філософських концеп-
ціях Ж. Дельоза [Кузнецов 2003];

2) описують окремі концепти, що ми їх кваліфікуємо як науково-мистецькі 
(мистецтвознавчі): 

а) на матеріалі сучасних художніх, публіцистичних, фольклорних текстів, 
мовлення різних верств суспільства, історичних пам’яток, наприклад, етичні 
концепти “істина”, “добро”, “краса” [Арутюнова 2004]; “прекрасне” – “пот-
ворне” у французькому арго [Береговская 2004]; концепт “краса” крізь призму 
металексики [Леонтьева 2004]; 

б) в контексті міждисциплінарного підходу до вивчення обрядознавчої 
термінології, зокрема обрядового дискурсу, де концепт розглянуто як головну 
опосередковану філософсько-світоглядну концепцію між соціумом та універ-
сумом (космосом) і водночас символічний інтенціональний образ, який експлі-
цитно об’єктивується в обрядових термінах, а імпліцитно – в численних обря-
дових атрибутах [Євсєєв 2002]; 

в) як невербально-вербальні концептуарії, наприклад, архітектурної та 
предметно-просторової форми в контексті етнопсихічних особливостей мис-
лення українців, що репрезентуються у візуально-графічній формі терміна, 
у мислеобразах – геометричних першотектонах внутрішньої форми як первісно 
етимологічного значення [Крамарчук 2004] тощо.

Таким чином, лінгвоконцептологічний підхід до вивчення галузевих термі-
нопонять насамперед вимагає з’ясування питання щодо диференціації понять 
“науковий концепт” і “наукове поняття”. Якщо термін наукове поняття ак-
тивно функціонує як у галузевих, так і лінгвістичних дослідженнях, то термін 
науковий концепт активно вживається лише в науковій мові. Ним оперують, 
наприклад, у таких галузях людського знання, як історія, філологія, філософія, 
соціологія, політологія тощо. Сьогодні виникає необхідність впровадження 
цього терміна як у когнітивну лінгвістику загалом, так і когнітивну терміноло-
гію зокрема. Першою спробою в цьому напрямі є вживання словосполучення 
концепт у науковій мові, яке актуалізує смисловий відтінок “лексема концепт, 
якою в тому чи іншому розумінні послуговуються гуманітарії” [Демьянков 
2001: 35–47]. Проте це дещо інший аспект проблеми, який ми вже розглядали 
в попередньому розділі. Наразі зауважимо, що зазначена синтаксична конструк-
ція, а також синтаксема концепт у науковій картині світу можуть актуалізува-концепт у науковій картині світу можуть актуалізува-концепт у науковій картині світу
ти й інший смисловий відтінок, а саме: “науковий концепт як особлива одиниця 
когніції, відмінна від концепту [етно]культури, художнього концепту тощо”, 
яким, власне, ми і будемо оперувати (поряд із терміном науковий концепт).
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Терміносполучення науковий концепт у сучасних дослідженнях має 
низку як загальнолінгвальних, зокрема дослідницький, теоретичний, пізна-
вальний, раціональний, науково-логічний концепт, наукова абстракція, так 
і метадіалектних квазісинонімів, наприклад, науковий і семіотичний концепт
[Ахмедьяров 2001: 176–182]. Спонукає до роздумів також квазісинонімія тер-
мінів науковий і концептуальний у словосполученнях наукове / концепту-
альне пізнання, що вступають у дихотомію зі словосполученням художнє 
пізнання. Таке бачення проблеми дещо нівелює саме поняття “науковий кон-
цепт”. У цьому контексті видаються актуальними зауваження Ж. Дельоза 
та Ф. Гваттарі, які взагалі заперечують існування наукових концептів. Вони 
вважають, що вірити в них можна лише у випадку нерозрізнення концептів 
і пропозицій, розглядаючи останні як справжній “інтенсіонал”. Тоді наукові 
концепти можна вважати хіба що функціями стану речей на зразок того, 
як філософські концепти є функціями досвіду (їхнє взаємне породження 
може йти і в зворотному напрямі) [Делëз 1998]. 

Що ж таке науковий концепт, і чим він відрізняється від наукового поняття? 
Визначення природи наукового концепту як одиниці когніції людини є до-

волі неоднозначним. Згідно з концепцією Е. Гуссерля, за спостереженнями 
Г. Богіна, науковий концепт усвідомлюється як смисл (метасмисл), що має прин-
ципову й необхідну донауковість та неточність: наукові концепти не відпові-
дають ідеальній реальності, вони регулятивні, вони – граничні форми (Limets-дають ідеальній реальності, вони регулятивні, вони – граничні форми (Limets-дають ідеальній реальності, вони регулятивні, вони – граничні форми (
Gestalten), “ідеї в кантівському розумінні” (=схеми чистого мислення), “ідеальні 
об’єктивності”, що їх створює ідеалізуюча робота розуму.... Якщо наука у своїх 
схемах чистого мислення займається ідеалізацією, конструюванням концептів, 
то наївна свідомість (Lebensweltто наївна свідомість (Lebensweltто наївна свідомість ( ) – це ідеація, опис смислів [Богин 2001]. Lebenswelt) – це ідеація, опис смислів [Богин 2001]. Lebenswelt

Дещо співзвучним видається також конструктивістський погляд на науку 
(Б. Латур), який заперечує об’єктивне існування законів природи, продукуючи 
думку, що наукові концепти творяться вченими і використовуються для опису 
природи [Баюк 2004: 26–29], а не є власне природними одиницями миследії. 
Таке бачення проблеми ініціює синонімію лексем концепт = конструкт, 
що є наслідком нерозрізнення понять “онтологічно наповнена” (розкриває суть 
предмета пізнання) – “онтологічно ненаповнена структура” (не розкриває 
суті). Перше корелює з концептом як засобом і пізнання, і знання, що “функ-
ціонує… в режимі розуміння-пояснення” [CЭ: 461], друге – з конструктом 
як лише інструментом пізнання (“Концепти підлягають в науці “розгортанню” 
в систему конструктів” [СЭ: 461])101, який у психологічному сенсі є чимось не-
доступним для безпосереднього спостереження, проте таким, що виводиться 
логічним шляхом на основі спостережних ознак [КП: 142]. 

101 Це положення знайшло відображення в одній із наших статей, де ми намагалися дифе-
ренціювати наукові концепти “фах” і “спеціальність”, ураховуючи різний склад конструктів, 
що їх організовують [Іващенко 2001].
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Ми схильні розглядати науковий концепт як цілком самодостатній ког-
нітивний образ, що формується в процесі фахової підготовки спеціаліста 
в тій чи іншій галузі наукової діяльності як на основі його індивідуально-осо-
бистісного досвіду, так і об’єктивованого в наукових працях спеціального ін-
варіантного знання, яким послуговуються фахівці даної галузі. Це особливий 
функціонально-типологічний різновид концептуальних структур – концепт-
[терміно]поняття [див. Розділ ІІ. 3], який слід відмежовувати від власне тер-
мінопоняття (або наукового поняття), що також є когнітивним образом102, ос-
кільки визнається як “формою пізнання”, так і “системою знань”, попри його 
визнання як “форми мислення / думки” [Войшвилло 1989: 87, 158].

Проблема диференціації поняття і концепту в наївно-побутовій картині сві-
ту частково розглядалася в працях Ю. Степанова, В. Дем’янкова, В. Зусмана, 
С. Жаботинської, В. Жайворонка, В. Старка, М. Полюжина, О. Прохвачевої, 
І. Саєвич. Лише окремі з них побіжно торкалися проблеми розмежування нау-
кового концепту і наукового поняття. 

Так, Ю. Степанов вважає, що слова концепт і поняття однакові за своєю 
внутрішньою формою: “У науковій мові ці два слова також інколи виступають 
як синоніми, одне замість іншого. Проте так вони вживаються лише інколи. 
Сьогодні вони досить чітко розмежовані. Концепти і поняття – терміни різних 
наук; друге вживається головно в логіці та філософії, тоді як перше в одній га-
лузі логіки – в математичній логіці, а останнім часом закріпилося також у науці 
про культуру, в культурології.... На відміну від власне понять (таких, скажімо, 
як “постанова”, “юридичний акт”, “текст закону” і т. ін.), концепти не лише 
мисляться, вони переживаються” [СК: 40–41]. Далі дослідник констатує той 
факт, що в математичній логіці, зокрема в системі Г. Фреге і А. Черча, термі-
ном концепт називають лише зміст поняття, в результаті чого цей термін стає 
синонімічним до терміна смисл [СК: 42]. 

В. Зусман також ототожнює концепт із смислом (“...Саме смисл у най-
більшій мірі розкриває суть терміна концепт” [Зусман 2003: 4]). Цитуючи 
М. Бахтіна, дослідник наголошує на тому, що смисл не існує без розуміння, 
що обов’язково включає в себе оцінку, а тому смисл завжди хтось відкриває, 
віднаходить, розпізнає; він передбачає конкретних його носіїв – діячів, комуні-
кантів, а також наявність свідомості, яка його сприймає. Саме цим, наголошує 
В. Зусман, смисл відрізняється від поняття. Далі автор, акцентує увагу на таких 
моментах: у певному розумінні концепт наближається до стереотипу; у кон-
цепт входить потенційна суб’єктивність, що протиставляється власне понят-
тю; концепт розгортається між двома полюсами – динамікою (схвачуванням) 
і стабільністю (утриманням); концепт одночасно виявляє себе і як індивідуальне 
уявлення, і як щось загальне; смислове коливання між поняттєвим і чуттєвим, 

102 Визначення поняття як когнітивного образу віднаходимо в І. Олексієвої [Алексеева 1992: 
67–99].
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образним полюсами робить концепт гнучкою, універсальною структурою, що 
має здатність реалізуватися в дискурсах різного типу [Зусман 2003: 3–6]. 

Ще одна спроба розмежувати поняття і концепт належить В. Дем’янкову. 
Автор зазначає, що починаючи з 20-х і до середини 70-х рр. XX ст., слово кон-
цепт здебільшого вживалося як повний синонім терміна поняття (йдеться 
про російський узус), однак з середини 80-х рр. ці лексичні одиниці починають 
розмежовувати, що, власне, й засвідчує їхня дистрибуція (наприклад, незвични-
ми є словосполучення статичне / динамічне, негативне / позитивне понят-
тя103 та ін.) та відсутність синонімічних зв’язків між прикметниками концеп-
туальний і поняттєвий. Далі В. Дем’янков наголошує на розрізненні поняття 
[йдеться про термінопоняття] як чогось такого, про що люди домовляються, 
погоджуючись з умовністю його меж, і концепту, про який навряд чи можна 
домовитися, оскільки він існує поза нашою домовленістю. Звідси, на думку 
дослідника, “дискусія щодо того, як розуміти ті або інші терміни спрямована 
не на побудову (“конструкцію”), а на реконструкцію концепту як такого, що 
вже існує сам по собі... Уживають цей термін [концепт], коли хочуть підкрес-
лити самість якогось поняття, його апріорність, щоб сказати: обговорюючи 
це поняття, давайте спробуємо, не просто домовитися про вживання термінів, 
а реконструювати ту сутність ментального світу, яка за цим поняттям лежить” 
[Демьянков 2001: 44–46]. Автор наукової розвідки наголошує, що люди кон-
струюють поняття для того, щоб “мати спільну мову” для обговорення пробле-
ми, а концепти – реконструюють із певним ступенем “(не)впевненості”. Звід-
си концептами називають елементарні одиниці результату розуміння, одиниці 
людської (суб’єктивної) ментальності, реалізовані в конкретному мисленнєво-
му акті, а процес структурації свідомості, в результаті якої вони виникають – 
концептуалізацією [Демьянков 2001: 44–46]. 

Окремі зауваження з цього приводу віднаходимо в одній із праць В. Жайво-
ронка, де зазначається, що “поняття і концепт – терміни різних наук. Якщо пер-
ше належить до сфери філософії і логіки, то друге є прерогативою лінгвософії. 
Поняття зазвичай утілюється в найближчому значенні слова... Концепт – це й зміст 
поняття, й смисл (а частіше комплекс смислів) слова... Концепт водночас і форма 
поняття, і його ідея, втілена в словесних образах буття” [Жайворонок 2002: 53].

М. Полюжин розглядає концепти як “співвідносні зі значенням слова по-
няття” [Полюжин 2002: 109].

В. Старко, опираючись на спостереження Р. Фрумкіної, Ю. Степанова, 
Є. Бартмінського та ін., робить висновок, що концепт охоплює ширшу ділянку, 
ніж поняття [Старко 2004: 33–34].

103 Констатація цього факту суперечить одному з положень логіки, згідно з яким “поняття поді-
ляються на позитивні й негативні. Позитивне поняття – поняття, в якому виражається наявність 
у предмета певних ознак. Негативне (заперечне) поняття – поняття, в якому виражається відсутність 
у предмета ознак, що становлять зміст відповідного позитивного поняття” [Тофтул 2003: 33]. 
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О. Прохвачева розрізняє поняття як найвищу форму абстракції, що фіксує 
властивості та відношення предметів в узагальненій формі, є науковим ме-
ханізмом, що описує одну з категорій людського мислення. 

У реальному пізнавальному процесі, зазначає дослідниця, люди швидше 
оперують не класичними логічними поняттями, а “нечіткими” поняттями, яким 
властива певна градація. Лінгвісти відходять від логічних методів, все більше 
звертаються до психології, у зв’язку з чим виникає необхідність уведення в на-
уковий обіг нової категорії, якою і є концепт [Прохвачева 2000]. 

Диференціюються ці структури й у монографії С. Жаботинської, присвя-
ченій когнітивним та номінативним аспектам вивчення числівників (на ма-
теріалі сучасної англійської мови). Дослідниця в контексті розрізнення числа-
поняття (інформації про сам предмет знання) і числа-концепту (інформації 
і про фрагмент знання, і про сфери його застосування104) дає визначення кон-
цепту як не статичного поняття, а такого, що виявляє себе в потенційній ди-
наміці, в контексті можливих інтелектуальних дій з ним, у концептуальних 
валентних зв’язках (інтенціях), що спрямовані на ті або інші ділянки внутріш-
нього лексикону, які можуть вступати у взаємозв’язок із даним поняттям, коли 
вербальні сітки “починають рухатися” [Жаботинская 1992: 14, 80, 149].

З нашого ж боку зазначимо, що концепт і поняття в науковій картині сві-
ту можуть мати спільний референт, а на рівні мовних форм вираження реп-
резентуватися через посередництво того самого терміна-вербалізатора, що, 
власне, й нівелює межу між ними. Погоджуючись із основними положеннями 
Ю. Степанова, В. Дем’янкова, В. Зусмана, враховуючи лінгвокультурологічне 
та психолінгвістичне осмислення концепту, з одного боку, як константи105 на-
ціональної свідомості ([етно]культури), з другого, – як ситуативно зумовленої 
домінанти мовно-мисленнєвої діяльності людини, у плані подальшої диферен-
ціації наукового концепту і наукового поняття вважаємо за необхідне звернути 
увагу на той факт, що не кожне наукове поняття може бути константою свого 
термінолекту, проте кожне наукове поняття залежно від контексту / ситуації, ра-
курсу дослідження може бути епіцентром / домінантою ціннісно-смислової ор-
ганізації когнітивного простору цього ж термінолекту. Інакше, термінопоняття 
стає науковим концептом, якщо воно насамперед є наскрізним, опорним, клю-
човим, основним, тематичним, базовим поняттям (архіпоняттям) або того чи ін-
шого термінолекту загалом, або того чи іншого наукового тексту, підручника, 
навчального курсу, наукової теорії, наукового дослідження тощо, дискурсу106. 

104 С. Жаботинська зазначає також, що К. Жоль визначив число-концепт як “квазіпоняття” 
[Жаботинская 1992: 149].

105 Під константою, слідом за Ю. Степановим, розуміємо не “передвічні”, “незмінні” структури, 
а такі, що “колись їх не було, проте коли вони з’явилися, вони завжди є”; “в них є незмінна і змінна 
частини”; “вони ... прослідковуються на якомусь часовому проміжку ... ” [СК: 7].

106 Проблема вивчення терміна як базового термінопоняття, що є “головним текстотворчим чин-
ником наукового тексту” розробляється в працях Є. Скороходька [Скороходько 2002: 205–206]. 
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У першому випадку таке наукове поняття організовує метапростір окремо-
го термінолекту в чітко структуровану систему термінопонять, у другому, – 
метапростір окремого наукового тексту / дискурсу, координуючи між собою та 
групуючи навколо себе в обох випадках усі інші термінопоняття, структурую-
чи їх у певній залежності в ту чи іншу функціонально або ситуативно обмеже-
ну систему зв’язків та відношень. Тобто наукове поняття (термінопоняття) на-
буває статусу наукового концепту (концепту-термінопоняття) за умови, якщо 
ми розглядаємо його як системотворчий або текстотворчий зародок знаннєвої 
організації того чи іншого метапростору (“Слід розрізняти... різні типи тер-
мінів, враховуючи їхні системо- та текстозумовлені характеристики” [Скоро-
ходько 2002: 205]). У першому випадку вербалізаторами таких понять можна 
вважати терміни-нотоніми, які, за визначенням Є. Скороходька [Скороходь-
ко 2002: 206], існують поза текстом (здебільшого це відомі термінопоняття), 
у другому, – як терміни-нотоніми, так і терміни- / терміноїди-неоніми (останні, 
за кваліфікацією цього ж дослідника, виражають нові поняття).

Отже, виходить, що науковий концепт – це організоване певним чином на 
основі ключового термінопоняття системотворче або текстотворче упоряд-
кування (фрагментом якого в науковій картині світу обов’язково є ієрархія) 
взаємозв’язаних між собою інших наукових понять. 

Однак існує думка, що зміст будь-якого наукового поняття також включає 
в себе (відображає) усе розмаїття властивостей та відношень предмета пізнан-
ня, які фактично усвідомлюються в даному понятті. А тому наукове поняття 
можна розглядати як тотожне теорії, основним поняттям якої воно є. Якщо, 
на думку окремих дослідників, на питання про сутність предмета пізнання те-
орія відповідає в поширеній, розвиненій, конкретній формі, то власне науко-
ве поняття відтворює сутність цього ж предмета дуже стисло, конденсовано: 
“...у ‘поле’ кожного поняття входить уся система понять, елементом якої це 
вихідне поняття є. Наукове поняття подібне до вістря нескінченного конуса 
науково-теоретичного мислення. ...Визначити поняття означає розвинути його, 
включити у вузлову лінію поняттєвих перетворень. Це означає далі визначити 
його через ‘місце’ в системі понять, у теоретичній структурі” (В. Біблер) 
[цит. за Алексеева 1992: 74–75]. У даному випадку знову ж таки спостері-
гаємо складну діалектику взаємоперебігу “поняття – концепт – поняття...”. 
Єдине, що їх розмежовує в такому висвітленні, так це різний статус науково-
го поняття, що його надає цьому поняттю сам суб’єкт пізнання (залежно від 
ракурсу свого дослідження), а також сформована в тій чи іншій термінолект-
ній системі традиція оперування вже відомими термінопоняттями та надан-
ня контекстуальної, ситуативно зумовленої значущості невідомим (новоство-
реним) термінопоняттям. Тобто науковий концепт – це не просто метасмисл, 
а метасмисл-цінність, або вагоме, важливе за конкретних обставин для суб’єкта 
пізнання термінопоняття. 

Наукове поняття, будучи штучним витвором професійної спільноти, відоб-
ражає системну структурацію фрагмента термінопростору тієї чи іншої сфери 
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людської діяльності в чіткому визначенні цього поняття, а науковий концепт 
як вроджена властивість людської свідомості до структурування – в осмислен-
ні, розумінні та переживанні в той чи інший спосіб такого визначення. А отже, 
суті того об’єкта як фрагмента дійсності (реального або ідеального), що за ним 
стоїть, істотні ознаки якого формують зміст наукового поняття, який власне 
й знаходить відображення в його ж дефініції. 

Коли йдеться про наукове поняття, ми говоримо про згортання реального 
об’єкта пізнання, його властивостей (тобто матерії) в наукову ідею, що відобра-
жається у визначенні (дефініції) цього поняття шляхом перелічування суттєвих 
ознак такого об’єкта. Що ж до наукового концепту, то суб’єкт пізнання, нав-
паки, подумки розгортає термінопоняття, що лежить у його основі, в ієрархію 
/ таксономію понять (таксономічне / ідеографічне розгортання термінопоняття 
в науковий концепт)107, а отже, наукову теорію, наукове дослідження тощо 
за інтегральними та диференційними ознаками, моделюючи в класифікаційний 
спосіб своєрідні мінікартинки / макрокартини (моделі) світу. Саме класифіка-
ції, на думку Дж. Сарторі, особливо ті, що ґрунтуються на полярних опози-
ціях та дихотомічних протиставленнях є не лише необхідним етапом процесу 
концептотворення, а й необхідною умовою будь-якого наукового дискурсу 
[Сартори 2003: 76].

Залежно від фахової підготовки суб’єкта пізнання, його індивідуально-
особистісного досвіду, соціалізації, місця перебування як у ментальному, так 
і термінологічному просторі тієї чи іншої галузі знання тощо, той самий об’єкт 
пізнання буде мати різну концептуальну репрезентацію. Чого не можна ска-
зати про загальновизнане та функціонально обмежене професійним соціумом 
наукове поняття. Йдеться про ступінь володіння фахівцями окремим терміно-
поняттям, тобто про концепт наукового поняття, представлений у ментальному 
просторі мовної особистості (фахівця). 

Ще одна відмінність. Наукове поняття можна “визначити ззовні” (фахів-
ці “домовляються” про те, що вони будуть користуватися певною дефініцією 
і власне конструюють її), а з науковим концептом “визначаються зсередини” 
(носій фахової мови, він же суб’єкт наукового пізнання, спираючись на власну 
інтуїцію, досвід реконструює / аналізує таку дефініцію). У сучасних досліджен-
нях, зокрема в пошуковій статті Є. Бартмінського, монографічному досліджен-
ні Т. Космеди та дисертації В. Старка, висловлюється думка щодо можливості 
побудови в такий спосіб когнітивної дефініції наївно-побутового концепту 
[Bartmiński 1993; Космеда 2000: 135–136; Старко 2004: 43–48].

107 На думку Дж. Сарторі, концепти є не лише елементами теоретичної системи, а й “вмісти-
лищами” даних. Дані – це інформація, що розподіляється по “концептуальних посудинах” і оброб-
ляється в них. Концепт перетворюється на “контейнер” для збирання фактів. Чим слабші селектив-
ні властивості “концептуального контейнера”, тим більше хибної інформації. І навпаки, чим вища 
вибірковість категорії (“концептуального контейнера”), тим правдивіша інформація. Фактором, 
який допомагає визначити селективні властивості категорії (концепту), власне і є таксономічний 
обсяг [Сартори 2003: 74–75]. 
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Так, Т. Космеда, враховуючи визначення когнітивної дефініції, яке сформу-
лював Є. Бартмінський (когнітивна дефініція, включаючи в себе зміст наївного 
поняття як суму інтегральних і диференційних ознак предмета, не вичерпується 
ним, і є принципово відкритою), зазначає, що вона охоплює також усю множину 
конотацій слова, яка виявляється в його сполучуваності [Космеда 2000: 135–136]. 
В. Старко, розвиваючи положення щодо елементів відкритої когнітивної дефініції 
Польської етнолінгвістичної школи на чолі з тим же Є. Бартмінським, а також 
спираючись на праці А. Вежбицької, до основних принципів побудови такої де-
фініції, наприклад, концепту ГРА відносить: “1. Дефініція не повинна мати сцієн-
тичний чи таксономічний характер; вона має відповідати ‘наївній’ концептуалі-
зації світу. 2. Концепт експлікується через встановлення концептуальних ознак – 
конститутивних елементів концепту. 3. Що усталенішою є ознака, то ближча вона 
до центру. 4. Дефініція має відкритий характер” [Старко 2004: 43]. 

Одразу зазначимо, навряд чи можна говорити про суму інтегральних і дифе-
ренційних ознак предмета, що організовують зміст концепту-поняття (не має 
значення наївно-побутового чи наукового), який включає в себе когнітивна 
дефініція. У даному випадку – це органічна цілісність. Окрім того, якщо го-
ворити про когнітивну дефініцію наукового концепту, то вона, на відміну від 
когнітивної дефініції наївного концепту, обов’язково буде мати таксономічний 
характер, або ідеографічну організацію, фрагментами якої можуть бути також 
і інші структури. 

Формулювання (побудова) дефініції наукового поняття підпорядковується 
певним правилам108, а також процедурам її стандартизації та уніфікації, що на 
рівні мовних форм вираження знаходить відображення в прагненні професій-
ного соціуму узгодити звуковий комплекс терміна-вербалізатора з відповідни-
ми граматичними правилами та орфографічними нормами, що діють у тій чи 
іншій мові, тобто обрати відповідну форму і далі кодифікувати її – “надати 
прямої та недвозначної (як правило письмової) норми обраній формі” [Д’яков 
2000: 24]. Інакше, формулювання дефініції та унормування вербальної форми 
вираження наукового поняття (термінопоняття) – це не що інше, як форму-
вання, з одного боку, когнітивного образу-мислеформи як одиниці миследії, 
з другого, – словообразу як мовної одиниці, які би в ідеалі були позбавлені 
будь-яких деформацій. Це свого роду вироблення певного еталонного словооб-
разу-мислеформи об’єкта пізнання. 

108 “Стандартну процедуру визначення називають визначенням через найближчий рід і видо-
утворювальні ознаки. Такий спосіб дефініції не є єдино можливим... Побудова дефініції має підпо-
рядковуватися низці правил. 1. Визначення має бути сумірним. Інакше кажучи, слід перелічувати 
тільки загальні істотні ознаки предметів... 2. Визначення має бути чітким і ясним. У визначенні не 
має бути метафор, порівнянь, полісемічних або невідомих понять... 3. У визначенні немає бути кола. 
Це правило ... застерігає проти визначення невідомого поняття через однорідне йому або похідне від 
нього... 4. Визначення, коли це можливо, має не бути негативним. Тобто у визначенні слід фіксувати 
наявність істотних ознак предметів..., а не відсутність їх” [Бандурка 2002: 41].
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У випадку наукового концепту ми говоримо про формування в суб’єкта 
пізнання (фахівця) через посередництво його індивідуально-творчої уяви, з од-
ного боку, когнітивного образу-моделі як самого термінопоняття, так і того 
фрагмента дійсності, який воно відображає, з другого, – про віднаходження 
низки одиниць, що репрезентують цей образ на рівні як вербальних, так і не-
вербальних форм його вираження. Така миследія спричинена певними дефор-
маціями когнітивного образу-моделі, а саме: 

1) “концептуальною компетенцією” [Старко 2004: 28] суб’єкта пізнан-
ня – визначенням рівня його володіння тим чи іншим науковим концептом, 
що безумовно передбачає і ступінь засвоєння того термінопоняття, яке лежить 
в основі його реконструювання; 

2) концептуальною помилкою / складкою – підміною / нашаруванням 
концептуальних, а отже, і мовних (явище мовної інтерференції109) картин сві-
ту – наївно-побутової, художньої, релігійної, наукової та ін. у межах тієї са-
мої культури (за умови, що суб’єкт пізнання володіє лише однією мовою), різ-
них культур (за умови, що суб’єкт пізнання володіє кількома мовами), а також 
різних термінолектів у межах наукової парадигми знань (суб’єкт пізнання 
має більше, ніж одну спеціальну освіту), які паралельно співіснують у менталь-
но-психонетичному комплексі такого суб’єкта110; 

3) відносною ситуативністю мовної концептуалізації світу, тобто вмінням 
окремого фахівця-концептуалізатора залежно від тієї соціальної ролі, яку він 
виконує в конкретному випадку (тій чи іншій ситуації), переключатися з однієї 
концептуалізації світу на іншу, тобто по-різному концептуалізувати той самий 
фрагмент дійсності (об’єкт пізнання)111. 

Таким чином, в метапростір того чи іншого термінолекту наукове поняття 
включається через його визначення, а отже, віднаходження його місця в системі 

109 Явище як свідомої, так і підсвідомої мовної інтерференції в контексті вивчення національних 
терміносистем з огляду на проблеми перекладу, мовної адаптації та мовного планування в плані 
його психолінгвістичного та соціолінгвістичного висвітлення розглядається в колективній моногра-
фії А. Д’якова, Т. Кияка, З. Куделько “Основи термінотворення” [Д’яков 2000: 16–53, 97–144]. 

110 “Результат осмислення світу кожним із видів свідомості (індивідуальної, колективної повсякден-
ної, наукової) фіксується в матрицях мови, що обслуговує той чи інший різновид свідомості. Таким чи-
ном, є сенс говорити про множинність мовних картин світу: про наукову мовну картину світу, про мовну 
картину світу національної мови, про мовну картину світу окремої людини” [Корнилов 2003: 4].

111 “Тій самій людині притаманні в окремих конкретних випадках різні ментальні реакції, різні 
стереотипи ментальної артефактності. Високонаукова ментальність може не виключати примітив-
ної ментальності, що виявляє себе на побутовому рівні людської діяльності. Хоча можна вочевидь 
фіксувати, що складні алгоритми наукової ментальності створюють складні стереотипи мислення, 
набагато складніші, ніж ті ментальні алгоритми діяльності, що необхідні в повсякденності. Тим 
більш є характерним досить значний перепад ментальних реакцій, притаманних певній соціальній 
групі або суспільству загалом. В останньому випадку діапазон перепаду ментальних реакцій може 
бути настільки значним, що призводить до необхідності парадоксального осмислення внутрішніх 
протиріч конкретної ментальної культури” [Колмаков 2000: 11].
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інших термінопонять цього ж термінолекту, тобто через побудову логічної де-
фініції, що розкриває зміст поняття шляхом перелічування суттєвих / загальних фініції, що розкриває зміст поняття шляхом перелічування суттєвих / загальних фініції
/ істотних ознак об’єкта пізнання (тяжіння до об’єктивності та раціональної 
оцінки). А науковий концепт – через розуміння, усвідомлення та переживан-
ня наукового поняття, тобто через “суб’єктивну реконструкцію” [Старко 2004: 
46], або треновану (оскільки йдеться про наукову картину світу) інтроспекцію. 
Таке бачення проблеми ініціюється розумінням наукового поняття як елемента 
тієї чи іншої функціонально обмеженої системи термінопонять. 

Однак термінопоняття може включатися в систему інших понять не лише 
через операцію визначення, як у попередньому випадку, а й операції опису
(створення наочного образу предмета, що має “суб’єктивне спрямування, адже 
будується з урахуванням того, що потрібно конкретному споживачеві інфор-
мації”) та характеристики (“перелічування специфічних ознак або параметрів 
предмета, які мають значення для адресата” [Бандурка 2002: 45, 47]). У такому 
випадку ми розглядаємо наукове поняття як компонент / складник ментальної 
структури наукового концепту, а також як елемент окремої ієрархії / таксономії 
(системи) в системі.

На перший погляд, здавалося б що науковий концепт – це дискретна одини-
ця, межі якої чітко окреслені. Таку думку висловлюють окремі дослідники, які 
вважають, що будь-який науковий концепт перебуває під знаком скінченності 
та остаточності, інакше ним просто неможливо було б скористатися [Степанов 
2004]. Таке розуміння проблеми ґрунтується на ототожненні наукового понят-
тя і наукового концепту. 

Ми висловлюємо дещо інше припущення: серед наукових концептів розріз-
няємо як “дифузно”-дискретні (в основі лежать “дифузно”-конкретні терміно-
поняття), так і недискретні (в основі – абстрактні термінопоняття) одиниці. 
Одразу зазначимо, що йдеться про відносну дискретність, що визначається тим 
обсягом знань, яким суб’єкт пізнання володіє на тому чи іншому етапі його 
пізнавальної діяльності. Якщо дискретність (умовна) у певній мірі ґрунтуєть-
ся на концептуальній однорідності (однозначності) змісту термінопоняття, то 
недискретність / нечіткість меж, навпаки, – на “концептуальній неоднорід-
ності змісту термінологічного поняття, обумовленій різними лінгвістичними 
[йдеться про лінгвістичні термінопоняття] поглядами, напрямами, концепція-
ми” [Куликова 2002: 30]. Як наголошують І. Куликова і Д. Салміна, це явище 
зазначалося багатьма термінологами та іншими мовознавцями як об’єктивне 
(О. Ахманова, Ф. Березін, Б. Головін, Б. Городецький, В. Даниленко). На думку 
цих дослідників, “необхідно розрізняти багатозначність як власне лінгвістичне 
явище і концептуальну неоднорідність значення терміна (або авторську бага-
тозначність), пов’язану з різною науковою інтерпретацією того самого явища 
в мові... Практично будь-який термін, якщо він відповідає не конкретному яви-
щу мови, а передбачає узагальнення, абстракцію, набуває різного смислового 
наповнення... Ця... властивість терміна... відрізняє його від загальновживаного 
слова, значення якого обмежує узус (норма вживання у даному колективі)... 
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Для терміна узуальною (метадіалектною) є саме концептуальна багатознач-
ність”112 [Куликова 2002: 30]. 

Наступна відмінність. На нашу думку, основною формою репрезентації 
логічної дефініції наукового поняття є переважно вербальна мова – терміни-
вербалізатори (терміни-лексеми, терміни-словосполучення – власне терміни, 
квазітерміни, прототерміни, передтерміни). Для адекватної ж репрезентації 
когнітивної дефініції наукового концепту можуть бути задіяні як вербальна, 
так і формальна та візуальна мови. Так, когнітивну дефініцію наукового кон-
цепту можна репрезентувати за допомогою термінів-вербалізаторів, професій-
ної лексики – професіоналізмів (професійних арготизмів або професійних жар-
гонізмів) та відношень між ними – синонімії, антонімії, омонімії, паронімії, 
конверсії, трансонімії, гіперо-гіпонімії, співгіпонімії / еквонімії, еквіполент-
ності, дистрибуції, словотвірної та лексико-семантичної деривації, внутрішньої 
та етимологічної мотивації тощо, а також за допомогою номенів-вербаліза-
торів, номенів-символів, номенів-словосимволів, номенів-моделей / номенів-
моделеслів, формул, схем, схемат, креслень, рисунків, піктограм та ін. 

Що ще відрізняє власне базове системотворче наукове поняття від наукового 
концепту? Якщо базове термінопоняття – це узагальнений до об’єктивного “кон-
структ”113 того чи іншого об’єкта пізнання, сутність якого визначається набором 
основних ознак, що характеризують цей об’єкт, то науковий концепт – це ре-
конструйоване базове термінопоняття (“реконструкт”), пропущене через індиві-
дуально-особистісний досвід суб’єкта пізнання, що він його здобув у тій чи ін-
шій галузі своєї фахової діяльності. У такому випадку виникає запитання: у чому 
ж тоді відмінність між науковим концептом і метадіалектним поняттям? Науко-
вий концепт розглядаємо як розгортання в індивідуально-творчій уяві суб’єкта 
пізнання (ідіокомпонент змістової структури) загальновідомого для фахівців да-
ної галузі термінопоняття (оскільки воно є базовим), що існує поза контекстом 
і є зрозумілим для спеціалістів у всій парадигмі його визначень (якщо воно має 
як таку), у вже сформовану в цій галузі знання таксономію понять. Метадіалект-
не ж поняття – це авторське нововведення або одне з авторських визначень / 
конструювань загальновідомого / базового в даній сфері знання термінопонят-
тя. Щоправда метадіалектні поняття можуть бути текстотворчими. У такому ви-
падку йдеться про текстотворчі наукові концепти (цей аспект вимагає окремого 
дослідження, оскільки виходить за межі нашої проблеми). 

112 Про багатозначність терміна як лінгвістичне (а не концептуальне) явище, а також критику 
вимоги щодо терміна як такого, що не має бути багатозначним, яку в свій час висунув Д. Лотте, 
говорить в одній із своїх праць В. Лейчик. Дослідник зазначає, що лінгвістична багатозначність 
терміна відображає той факт, що термін базується на мовному субстраті. А в спростованні вимоги 
“термін не має бути багатозначним”, варто звернути увагу не на лінгвістичну, а термінологічну ар-
гументацію [Лейчик 1998: 5]. 

113 У даному випадку вживаємо термінопоняття “кунструкт” як семантично вмотивоване від 
термінопоняття “конструювати”, яке не має відношення до власне семантично переосмисленого 
спеціального термінопоняття “конструкт”, про яке вже йшлося вище (за аналогією “реконструкт”, про яке вже йшлося вище (за аналогією “реконструкт”, про яке вже йшлося вище (за аналогією “ ” 
від “реконструювативід “реконструювативід “ ”). 
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Таким чином, ураховуючи вищезазначене, мовну концептуалізацію в ме-
тапросторі наукової картини світу можна розглядати як механізм співвіднесе-
ності стереотипного з індивідуальним, що знаходить відображення переважно 
в організації ментальної структури наукового концепту, оскільки в менталь-
ності наукового поняття здебільшого переважають стереотипи. 

Мовну концептуалізацію метапростору в науковій картині світу можна та-
кож усвідомлювати і як взаємодію раціонального та ірраціонального. Для нас, 
наприклад, є звичним розуміння наукового концепту, що продукується в ме-
жах тієї чи іншої наукової спільноти, як системотворчої одиниці знаннєвого 
простору, зародком якої є передовсім ціннісно-раціональне (логічна оцінка) 
пізнання істини насамперед у термінопоняттях (пор. із художнім концептом 
як образотворчою одиницею, смислетворчим зародком якого є естетичне /
емоційна оцінка/ пізнання істини). Проте науковий концепт можна оцінити 
і як ірраціональний, якщо розглядати його ззовні, тобто з платформи іншого 
виду знання (художнього, релігійного, міфологічного), іншого типу культури 
(зокрема східної, де раціональне – це несвідоме, у той час як у західній куль-
турі раціональне – це свідоме), іншої конкретно-історичної епохи (раціональне 
те, що тісно пов’язане з релігійними, художніми, політичними течіями даної 
епохи, що відповідає єдиним для цієї історичної епохи “правилам гри”, єдино-
му стилю мислення)114. 

Варто також звернути увагу на типологічні різновиди наукового концепту, 
що визначаються типологічними різновидами наукових понять, на основі яких 
вони реконструюються, що спричиняє різну архітектоніку наукових концептів 
тієї самої когнітосфери. Так, наукові концепти передовсім поділяємо на: 

1) системотворчі115, що існують поза текстом і організовують уявлення про 
метапростір якоїсь окремої функціонально обмеженої галузі знань у структу-

114 У даному випадку ми спираємося на положення Н. Мартишиної, яка вважає, що саме по-
няття “раціональністьняття “раціональністьняття “ ” у певній мірі є відносним і в системі сучасної парадигми знання не може 
ототожнюватися з поняттям “науковий”, у зв’язку з чим є підстава говорити як про раціональність, 
так і ірраціональність науки, де раціональність науки розглядається як “процес дослідження, що 
відповідає чітко визначеним нормам та правилам”. Як таку, “раціональність науки визначає нова 
система координат, з якою починає співвідноситися наука, що знайшло відображення в ідеології 
“фіналізації науки”: якщо традиційно розвиток наукового знання визначався власною логікою роз-
витку наукової думки, а соціальні фактори мали на нього лише опосередкований вплив, то сьо-
годні суспільний (економічний і навіть політичний) вплив на формування проблематики і засобів 
пізнання стає провідним. Фіналізація – це визначення перспектив розвитку науки шляхом висування 
соціально значущих задач, вирішення яких чекає від науки суспільство. Кунівське визначення ди-
наміки науки: допарадигмальна стадія, періоди нормальної науки, наукові революції – це лише “ма-
лий цикл”, який має бути поповнений глобальною тріадою: допарадигмальна стадія, парадигмальна 
і постпарадигмальна, або функціональна”[Мартишина 2004]. 

115 “У посткласичній методології науки концепти почали розглядатися не лише з боку свого 
функціонального навантаження всередині наукового знання (...наукової теорії), а й як системотвор-
чі елементи концепцій як особливих форм організації дисциплінарного (наукового, теоретичного, 
філософського) знання взагалі” [СЭ: 462].
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ровану певним чином парадигму відношень та взаємозв’язків, які виникають 
між термінопоняттями цієї сфери знання (залежно від рівня організації знань, 
це можуть бути як мікроконцепт-системи – наприклад, концепти-термінопо-
няття, так і макроконцепт-системи / концептуальні комплекси – наприклад, 
концепти-теорії, концепти-теорії, концепти-теорії концепти-термінолекти як провідні галузі знання в даній 
культурі на даному етапі історичного розвитку); 

2) текстотворчі, або концепти наукових текстів / дискурсів, що організо-
вують уявлення про метапростір окремої наукової теорії, дисципліни, курсу, 
підручника, монографічного дослідження, статті тощо в структуровану певним 
чином контекстуально зумовлену систему відношень та взаємозв’язків, що ви-
никають між термінопоняттями в межах того чи іншого тексту / дискурсу. 

Можна говорити також про концепти реальних / емпіричних (непорожні кон-
цепти) – ірреальних / уявних / ідеалізованих / теоретичних (порожні / нульові 
концепти // [псевдо-] квазіконцепти)116, конкретних (“нечисті” / конкретні / 
конкретно-онтологічні концепти) – абстрактних117 (“чисті” / абстрактні / 
абстрактно-ірраціональні концепти), одиничних – загальних, збірних – незбір-
них, безвідносних – співвідносних об’єктів тощо. Зрозуміло, що архітектоніка 
цих типологічних різновидів концептуальних структур буде різною, оскільки 
в основі формування власне термінопонять-субстратів лежать різні мисленнєві 
процеси – абстрагування, узагальнення, схематизації та ідеалізації118 та ін. Оче-
видно, є також сенс диференціювати одновимірні (прості) концепти-терміно-

116 Якщо власне наукові концепти реконструюються на основі термінопонять, що мають смисл, 
то наукові [псевдо-]квазіконцепти – на основі понять, які не мають смислу, тобто є порожніми, або 
нульовими – такими, в обсяг яких, за визначенням Л. Саморукової, “не входить ні один предмет (їхні 
обсяги – порожній клас)” [ССЦО: 49].

Різниця між емпіричними й теоретичними об’єктами полягає в диференціації двох видів інте-
лектуального освоєння світу. Вважається, що перший рівень – емпіричний – ґрунтується на аналізові 
дійсності, який передбачає точний опис світу в його багатогранності (мова емпіричних конструктів); 
другий рівень – теоретичний – це аналіз, що передбачає не детальний опис, а проникнення в сут-
ність того, що досліджується (мова теоретичних конструктів). Емпіричні об’єкти можна ототожнити 
з фрагментами дійсності; теоретичні об’єкти – це не просто фрагменти дійсності, а її ‘логічні реконс-
трукції’” [Проблемы логики научного познания 1964: 30–31,41].

117 Концепти абстрактних об’єктів в окремих дослідженнях кваліфікуються як абстрактні кон-
цепти, або калейдоскопічні, за допомогою яких досить часто здійснюється науковий аналіз, без чого, 
власне, взагалі неможлива будь-яка наукова теорія. Вважається, що процес формування абстракт-
них концептів не зовсім зрозумілий. Його здебільшого порівнюють із логічним конструюванням, 
а самі абстрактні концепти визначають як такі, що не мають опори на зовнішній референт в реальній 
дійсності; вони не мають постійно фіксованих асоціатів, вони плинні, постійно змінюють свій мен-
тальний образ, перетікаючи з мисленнєвої картинки у фрейм, із фрейму в схему, із схеми в сценарій 
[Попова 2003: 133; Бабушкин 1996: 67]. 

Терміни конкретно-онтологічний та абстрактно-ірраціональний, уживані стосовно понят-
тя, віднаходимо в “Современном словаре по логике” В. Юрчука [ССЛ: 508].

118 За спостереженнями Є. Войшвилло, в процесі абстрагування суб’єкт пізнання оперує озна-
ками, що притаманні тим чи іншим предметам, а в процесі ідеалізації суб’єкт пізнання подумки 
або наділяє предмети тими ознаками, яких вони в дійсності не мають, або навпаки – позбавляє 
їх якихось ознак, властивих їм в дійсності [Войшвилло 1989: 97–98].
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поняття, або точніше концепти-ознаки (акумулюють у собі інформацію про 
якусь одну інтегральну ознаку для класу предметів, наприклад, про всі об’єкти, 
які є лише малими, або лише циліндричними, або лише рожевими тощо), та ба-
гатовимірні (складні) концепти-термінопоняття (акумулюють у собі інфор-
мацію щодо кількох інтегральних ознак для класу предметів, наприклад, про 
всі об’єкти, які є і малими, і циліндричними водночас або і малими, і цилінд-
ричними, і рожевими тощо). 

У науковій картині світу розрізняють також теоретичні та “обзервативні” 
(емпірико-теоретичні) концепти, в основі яких лежать відповідні термінопо-
няття. За К. Гемпелем теоретичні терміни “здебільшого позначають ті сутності 
та їхні характеристики, які не піддаються безпосередньому спостереженню… 
Вони працюють... у наукових теоріях, покликаних пояснювати узагальнен-
ня” [цит. за Сартори 2003*: 152, 155] (визначаються своїм системним значен-
ням, тією роллю, яку відіграють в теорії в цілому). У випадку “обзерватив-
них термінів”, як зазначає Дж. Сарторі, “ми... виходимо на абстрактний рівень 
концептуалізації, “піднімаючись” по драбині, робимо абстрактні умовиводи 
з того, що спостерігаємо.... Такі терміни... можуть використовуватися і в гра-
нично абстрактному, і в дуже конкретному значенні, і стосовно речей, що ма-
ють досить віддалене відношення до спостережного світу, і з посиланням на 
безпосередньо спостережні явища. У цьому випадку ми маємо “обзервативні 
концепти”, які можна розмістити на різних ступенях драбини абстракції і пе-
реміщати вздовж неї”. Далі Дж. Сарторі виділяє: концепти, що визначають-
ся через заперечення, або ex adverso (лат (лат ( . “від противного”), шляхом указів-
ки, чим вони не є (визначені концепти); концепти без заперечення, тобто такі, 
що не мають антонімів, позбавлені чітко встановлених меж (невизначені / 
“безмежні” концепти)119 [Сартори 2003*: 152–153].

Отже, в своїй ментальній організації науковий концепт і наукове поняття (тер-
мінопоняття) перетікають один в одного, причому субстратом наукового концеп-
ту завжди є наукове поняття, що, власне, й спричиняє їхнє ототожнення. Про-
те варто все ж таки розрізняти їх як цілком самодостатні ментальні утворення, 
або когнітивні образи, що виявляють свою диференціацію у різних дихотоміях. 

3. ЗМІСТОВА СТРУКТУРА НАУКОВОГО КОНЦЕПТУ 
    І ЗМІСТ НАУКОВОГО ПОНЯТТЯ

Насамперед визначимося з кореляцією термінів зміст і смисл, квазіси-
нонімію яких зустрічаємо в окремих дослідженнях, зокрема в терміносполу-
ченні зміст / смисл наукового концепту. Як таку, її продукують, з одного 

119 В основі такого розмежування, як зазначає Дж. Сарторі, лежить логічний принцип: omnis 
determinatio est negatio “будь-яке відмежування є запереченням”, тобто будь-яка дефініція передба-
чає заперечення [Сартори 2003*: 155].
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боку, терміни-квазісиноніми концепт ≈ поняття, лат. conceptus ≈ поняття
[КАРФС: 66; ФС*: 219; Кондаков 1967: 159; GER: 168–71; GDEL: 2477; VTCP: 
160–161], з другого, – квазісиноніми соціально зафіксований смисл / смислове 
значення ≈ зміст поняття [ССЦО: 46–48], зміст ≈ смисл (“Слово має свій 
зміст /смисл/ і значення” [Тофтул 2003: 27]; “Концепт – зміст поняття, його 
смислове наповнення...” [СЭ: 461]; “об’єктивно потенційний зміст, або концепт” 
[Карасик 1997: 155]) та зміст ≈ смислове наповнення [Сартори 2003*: 157].

Ґрунтовне розмежування понять “зміст” і “смисл”, щоправда, в аспекті текс-
тової організації художнього твору віднаходимо в одній із праць Г. Богіна. 
Автор співвідносить смисл із сферою сигніфікату, а зміст – із сферою рефе-
рента, денотата. Звідси, на думку дослідника, зміст дається тільки в денотації, 
а смисл – і в денотації, і в конотації. Якщо зміст входить у смисл, то смисл 
не входить у зміст, проте смисл можна зрозуміти на основі змісту. Зміст орієн-
тується на істинність, а смисл – на цінність; зміст має межі, смисл ні; зміст 
один, а смислів багато тощо [Богин 2001]. 

Дещо подібне бачення проблеми зустрічаємо в В. Карасика, який про-
тиставляє: об’єктивно потенційний зміст, або концепт; змістовий мінімум, що 
його відображає словникова дефініція, і який є лише частковою, суб’єктивною 
актуалізацією концепту у відношенні до смислового потенціалу (кожний слов-
ник – це відображення суб’єктивного авторського трактування об’єктивного 
змісту слів); конкретизацію змістового мінімуму як шляхом тематизації (те-
матична конкретизація значення залежить від досвіду людини, чим краще 
обізнана людина, тим ближче лематизатор у свідомості людини до змістово-
го мінімуму в ідеальній свідомості зразкового носія мови), так і прагматиза-
ції (емоційно-оцінні, статусно-рольові, ситуативні, етноспецифічні обертони 
мовних реалій) [Карасик 1997: 154–171]. 

Поділяючи погляди цього дослідника, а також враховуючи той факт, 
що концепт – це смисл-цінність, або, в іншій інтерпретації, концепт денотата – 
це смисл імені [Лейчик 1998: 26], на наш погляд, навряд чи варто оперувати тер-
мінопоняттями “смисл [наукового] концепту” (наприклад: “...Конвенціональні 
смисли концепту “обов’язок” у свідомості сучасної української молоді” [Попова 
2004: 501]; “Поняттєвий компонент смислу наукового емоційного концепту “ко-
хання” варіюється в залежності від наукової парадигми, в якій цей концепт існує” 
[Огаркова 2004: 55]), “концептуальність смислу” (наприклад: “Е. Сулеймано-
ва виділяє... концептуальність смислу, його включення в єдину /загальнолюд-
ську/ систему знань /картину світу/ і можливість існування над мовою” [Нови-
ков 1999]) та “концепти як інтерпретатори смислів” [Лагута 2000]. Проте ви-
дається актуальним оперування термінопоняттями “зміст наукового поняттядається актуальним оперування термінопоняттями “зміст наукового поняттядається актуальним оперування термінопоняттями “ ”,
 “концепт як зміст [наукового] поняття” [СЭС: 624; ФЭС: 279; СЭ: 461] і “зміст ” [СЭС: 624; ФЭС: 279; СЭ: 461] і “зміст ” [СЭС: 624; ФЭС: 279; СЭ: 461] і “
[наукового] концепту”, що, власне, й передбачає їхню диференціацію. 

Насамперед зазначимо, що теза “концепт як зміст [наукового] поняття” 
видається недостатньою. Вона вимагає уточнення, а саме: [науковий] концепт – 
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це зміст [наукового] поняття, що його усвідомлює, переживає, “пропускає 
через себе” суб’єкт пізнання (мовна особистість). Зважаючи на положення 
Г. Богіна (зміст, що переживається, перетворюється на смисл [Богин 2001]), 
Дж. Сарторі (концепти – це явища, що піддаються змістовому осмисленню, або 
осягнуті явища... [Сартори 2003*: 152]), М. Полюжина (концептуалізація інте-
грується в широкому плані як поняттєва класифікація – один із найважливіших 
процесів пізнавальної діяльності людини, що полягає в осмисленні нею наявної 
про навколишній світ інформації, яка веде до утворення концептів: “Поняття 
концепту відповідає уявленню про ті смисли, якими оперує людина в процесі 
мислення і які відображають зміст досвіду та знання, зміст результатів усієї 
людської діяльності та процесів пізнання світу у вигляді певних ‘квантів’ знан-
ня” [Полюжин 2002: 109]), маємо вихідне твердження: концепт – це смисл, від 
чого власне ми й відштовхувалися в своїх міркуваннях. 

Ф. Бацевич порівнює концепт, особливо в комунікації, з особистісним 
смислом: “Особистісний смисл – індивідуальна, потенційна інформація, не-
повторний концепт у комунікації, залежний від внутрішнього світу кожного 
з учасників спілкування, контексту комунікації, специфіки каналів, наявності 
та якості зворотного зв’язку та багатьох інших складових” [Бацевич 2004: 348]. 
На його думку, він виявляє себе в двох іпостасях – апріорний та апостеріорний 
особистісний смисл. Одразу зазначимо, що в науковій картині світу нас ціка-
вить предметний смисл-цінність (пов’язаний не лише з механізмом вичлено-
вування, усвідомлення предметів реальної дійсності, а й частково з механізмом 
реалізації якоїсь інформації на одному з рівнів тексту), що протиставляється 
власне текстовому смислу-повідомленню, а також особистісний смисл у його 
апріорній та апостеріорній єдності.

Спробуємо далі диференціювати взаємодію понять “зміст наукового 
поняття” і “зміст наукового концепту”. 

На думку В. Лейчика, в змістовій структурі терміна можна виділити такі 
компоненти: власне семантику (лексичне, денотативне значення, мовний ком-
понент); смисл, мотивованість, що розпадається на різні види мовної і тер-
мінологічної мотивованості; сигніфікативне значення (концептуальний компо-
нент). Причому головною специфікою змістової структури терміна є наявність 
концептуального значення, якого немає в змістовій структурі загальновжива-
ного слова [Лейчик 1998: 29, 37]. 

Дозволимо собі кілька міркувань із цього приводу. По-перше, концептуаль-
ний компонент в однаковій мірі присутній як у змістовій структурі термінопо-
няття, так і власне наївного поняття120 (і навіть художнього образу). По-друге, 

120 Цей факт засвідчує низка наукових досліджень із проблеми вивчення мовної концептуалізації 
в наївно-побутовій картині світу (О. Селіванова, С. Воркачов, Т. Космеда, В. Кононенко, С. Марті-
нек, Г. Огаркова, Г. Кравченко, Н. Шаповалова, В. Кравченко, Н. Лантух, Н. Іваненко, І. Павленко, 
Є. Давиденко, Т. Сорока, Т. Яценко, Л. Сваричевська, О. Криштанович, У. Карпенко, І. Клівіцька, 
О. Петриченко, Т. Попова, Т. Чаюк, З. Губенко, С. Шуляк, І. Розмаріца та ін.).
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навряд чи варто розмежовувати компонент смислу і концептуальний компо-
нент як самостійні / самодостатні, оскільки концепт – це і є смисл / метасмисл. 
Розглядаючи проблему співвідношення понять “зміст”, “смисл” (у деяких до-
слідженнях “розумінняслідженнях “розумінняслідженнях “ ” [Д’яков 2000: 54–63]), “поняття”, “значення” крізь 
призму ментальних репрезентацій та мовних форм вираження концептуальних 
структур, ми не можемо погодитися з твердженням дослідників, які інтерпре-
тують мовне значення як частину поняття [Д’яков 2000: 59], висловлюють дум-
ку, що лексичне значення термінів (слів) співпадає з поняттям [Лагута 2000; 
Новиков 1982: 38], або взагалі трактують значення як концепт (варіант уявлень 
про предмет), що існує в нашій свідомості [Космеда 2000: 137]. Проте нам ім-
понує таке бачення проблеми, згідно з яким значення не може бути зведене 
до концептів, що його утворюють (концепти лише співвідносяться зі значен-
ням слова), “значенням слова стає концепт, ‘охоплений знаком’” (О. Кубря-
кова) [Полюжин 2002: 110]121; концепти протиставляються лексичним значен-
ням і поняттям [Лагута 2000], а поняття не зводяться лише до дефініції, тобто 
до короткої вказівки на одні суттєві ознаки об’єкта, що відображається в цьому 
понятті [Кондаков 1975: 456]. 

Ми вважаємо, що значення лексичної одиниці, у тому числі й терміна, 
є лише мовною формою вираження дефініції наукового поняття. Мовною 
ж формою вираження власне самого наукового поняття, як зазначає М. Конда-
ков (і з чим абсолютно погоджуємося), є термін (тобто слово) / терміносполу-
чення, причому поняття не є тотожним слову, що засвідчує факт номінації того 
самого поняття в різних мовах різними словами [Кондаков 1975: 457]. Звідси 
видається актуальним питання щодо співвідношення понять “дефініція” і “зна-
чення”, яке, на наш погляд, взагалі вимагає окремого дослідження. Принагідно 
лише зауважимо, що ці категорії лежать у різних площинах. Якщо говорити про 
когнітивну дефініцію наукового концепту як мовно-ментального утворення, то 
на рівні ментальних структур її можна розглядати як таку, що репрезентуєть-
ся через осмислення дефініції (або дефініцій) наукового поняття, яке лежить 
в його основі (концептотворче поняття), а також дефініцій упорядкованих 
у певний спосіб інших понять, що вступають у відношення сумісності (рів-у певний спосіб інших понять, що вступають у відношення сумісності (рів-у певний спосіб інших понять, що вступають у відношення сумісності (
нозначності / тотожності / еквівалентності, перехрещення, включення / 
підпорядкування / субординації: родо-видові, видо-індивідні) – несумісності 
(координації / співпідпорядкування, контрарності / протилежності, контра-

121 М. Полюжин розглядає концепт як “універсальну поняттєву категорію, наділену змістом, на 
відміну від семантики, котра є мовним явищем. У той час як семантика лексем членується на се-
мантичні компоненти, зміст концепту – на концептуальні ознаки. Усякий лінгвістичний аналіз, що 
здійснюється в напрямі від семантики слова до змісту концепту, дає змогу за допомогою сем різного 
типу, що актуалізуються в сукупності випадків уживання слова, вичленити концептуальні ознаки, 
які утворюють зміст концепту. Когнітивний аналіз, що є фактично виявленням змісту концептів, 
передбачає аналіз системних значень і мовленнєвих уживань лексичних одиниць, що вербалізують 
відповідний концепт, а також логічний аналіз денотатів” [Полюжин 2002: 110].
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дикторності / протиріччя) – виключення з концептотворчим понттям. На рівні 
мовних форм вираження когнітивну дефініцію репрезентують лексичне / лек-
сичні значення терміна як мовної одиниці, що є носієм імені (основним вербалі-
затором) концепту, а також лексичні значення інших термінів-вербалізаторів, 
що вступають із основним вербалізатором (терміном-ім’ям) у відношення си-
нонімії, гіперо-гіпонімії, еквонімії / співгіпонімії, антонімії, паронімії тощо. нонімії, гіперо-гіпонімії, еквонімії / співгіпонімії, антонімії, паронімії тощо. нонімії, гіперо-гіпонімії, еквонімії / співгіпонімії, антонімії, паронімії

Якщо зміст наукового поняття є об’єктивним (тобто незалежним від люди-
ни) відображенням суттєвих ознак реальних предметів [Кондаков 1967: 274, 
351], то змістова структура наукового концепту є водночас і об’єктивним, 
і суб’єктивним відображенням як суттєвих, так і несуттєвих ознак об’єктів 
пізнання. Якщо, скажімо, обсяг наукового поняття є відображенням у нашій 
свідомості всієї сукупності предметів, кожен з яких має ознаки, зафіксовані 
в досліджуваному понятті [Кондаков 1967: 274, 237], то обсяг наукового кон-
цепту не завжди можна визначити122, оскільки він має властивість весь час 
збільшуватися за рахунок розмивання змісту (зміст наукового поняття ми на-
магаємося, навпаки чітко сформулювати у визначенні).

Попри власне ядерне термінопоняття, науково-технічне123 або науково-
мистецьке (компонент лекту), як мислеформу, що є домінантною в організації 
ментальності наукового концепту (когнітивний компонент), у його структурі 
можуть бути задіяні й інші ментальні утворення – наукові стереотипи, архети-
пи, символи логокосму певної професійної спільноти (інтелектуальні інтуїції, 
що увиразнюють ідеокомпонент), професійні поняття (компонент лекту та емо-
тивний компонент), а також Я-схеми, власне наочні / чуттєві образи (уявлення), 
які вже зазнали попереднього мисленнєвого оброблення, асоціації, емоційні 
настанови як фактор індивідуально-творчої уяви мовної особистості науковця 
(чуттєві інтуїції, що увиразнюють ідіокомпонент) тощо. 

Власне термінопоняття теж тісно пов’язане як з інтелектуальними, так 
і чуттєвими інтуїціями, і зокрема з уявленнями: “...Узагальнені в поняттях пред-
мети первісно можуть бути представлені в уявленнях. …І навіть, коли людина 
має справу з власне абстрактними предметами, вона намагається ввести в свої 
міркування елементи наочності, конструюючи для цієї мети певні уявлення – 
наочні моделі абстрактних об’єктів” [Войшвилло 1989: 98–99]. Як зазначає 
М. Тофтул, “уявлення, як і поняття, постійно перебувають у свідомості людини, 
... їх доводиться актуалізувати, піднімати з ‘архівів пам’яті’, оскільки... це від-
творення в пам’яті зовнішності тих предметів, які раніше сприймалися... Вони 
є тим матеріалом, ‘сировиною’, з якої виготовляються мислені образи, зокрема 

122 Окремі дослідники під обсягом поняття розуміють денотат, а під змістом – конотацію (вузьке 
розуміння): “…Денотат вказує на всю сукупність об’єктів, що позначаються відповідним словом, 
а конотація – на повний обсяг характеристик, які повинні мати об’єкти, що входять у сферу охоп-
лення” [Сартори 2003*: 153].

123 “Сьогодні логічно стверджувати про існування мови науки, в межах якої міститься мова 
техніки” [Д’яков 2000: 12].
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й поняття. Людині постійно доводиться зіставляти зміст понять із відповідни-
ми уявленнями. Правда в цій ситуації можлива помилка, яка виявляється зок-
рема в тому, що уявлення приймаються за поняття, чим створюється ілюзія 
наявності справжніх, тобто теоретичних знань” [Тофтул 2003: 25–26]. 

Саме відсутність у ментально-психонетичному комплексі людини чіткої 
межі між уявленнями як чуттєвими образами речей, які вже зазнали попе-
реднього мисленнєвого оброблення, і поняттями як мисленнєвими образами, 
або образами, які мисляться (що зумовлено самою природою людської психі-
ки), власне, й спричиняє складну діалектику взаємоперебігу уявлень, понять 
і концептів, де концепт у його спрощеному визначенні – це і є уявлення + по-
няття. На рівні конкретних понять дуже важко абстрагуватися від уявлень про 
відповідні конкретні об’єкти, що призводить до ототожнення, з одного боку, 
понять і уявлень124, з другого, – понять і концептів як ментальних структур, 
а на рівні їхніх вербалізаторів – до синонімії термінів уявлення = поняття 
про предмет і поняття = концепт. Щоправда, між поняттями й уявленнями 
існують і суттєві відмінності, які набагато легше віднайти на рівні абстрактних 
понять125, що, власне, й дає підстави диференціювати поняття і концепт як мен-
тально-мовні утворення. За таких обставин можна говорити про “чисте понят-
тя” як абстрактне поняття, позбавлене уявлень, і концепт як такий, що містить 
і уявлення, і поняття про цей предмет. Звідси поняття в одних випадках мож-
на розглядати як вербалізовану частину більш складного ментального образу 
(у нашому випадку концепту), що має також і невербальну частину (уявлення 
та ін. ментальні утворення), в інших – трактувати як таке, що, крім вербалізо-
ваних, містить у собі ще й невербалізовані компоненти [Алексеева 1992: 72]. 
Саме так з’являються наукові метафори, що засвідчує факт тісної взаємодії 
стереотипного та індивідуального як у формуванні наукового концепту, так 
і у формуванні наукового поняття.

124 “Поняття, як і уявлення, відображають предмети, явища та їхні ознаки... В уявленні наявний 
момент узагальнення,... “стирається” індивідуальна неповторність сприйнять, а іноді відбувається 
і свідоме узагальнення, групування образів предметів у складне уявлення. До того ж у логіці виз-
нається факт існування одиничних понять, що зближує їх з уявленнями” [Тофтул 2003, 25].

125 “Прийнято вважати, що поняття відображає множину предметів, а уявлення – лише один 
предмет. ...Поняття і уявлення різняться за змістом. Часто поняття називають абстрактними, а уяв-
лення – конкретними. ...В уявленні ... відображені ознаки предметів координовані, але не суборди-
новані, зокрема істотні ознаки тут не віддиференційовані від неістотних. Іншими словами, уявлен-
ня є “дифузійно”-конкретними. ...Вважається, що поняття відображають ознаки, які є одночасно 
загальними, істотними, необхідними, внутрішніми та опосередкованими, а уявлення – одиничні, 
неістотні, випадкові, зовнішні, безпосередні... . Зміст уявлень має індивідуальний, суб’єктивний від-
тінок, оскільки залежить від власного життєвого досвіду, психічних особливостей людини тощо. 
Уявлення ... використовуються насамперед для “власного вжитку”. А поняття з самого початку 
готуються для інших (а тому й для себе), для спілкування. З них елімінується (вилучається) все 
суб’єктивне. Вони мають загальнолюдський характер. Цьому сприяє і закріплення поняття за від-
повідним терміном...” [Тофтул 2003, 25].
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Що ж можна віднести до факторів стереотипності (наукових стереотипів) 
в організації ментальності наукового концепту? Перш за все це застандартовані 
або уніфіковані професійним соціумом у чітко сформульованому визначенні од-
нойменні наукові поняття. Наступним фактором стереотипності є наукова пос-
лідовність (у своїх наукових пошуках суб’єкт пізнання завжди апелює до тих 
чи інших наукових концепцій, теорій, положень), сприймання дійсності за ана-
логією відповідно до практичної діяльності суб’єкта пізнання, тобто виходячи 
з того досвіду, який суб’єкт пізнання набув у тій чи іншій сфері професійної 
діяльності (причому саме досвід, як не парадоксально, досить часто призводить 
до концептуальних помилок, оскільки домінування стереотипів стримує індиві-
дуально-творчу уяву дослідника), наукова метафоризація. На думку Л. Олек-
сієвої [Алексеева 1992], наукова метафора 1) дає можливість порівнювати нове 
з певними життєвими еталонами, що їх створює людський досвід (наукова мета-
фора як мовна універсалія); 2) продукує терміни-метафори, а отже, нові смисли; 
3) разом із новим терміном продукує одночасно візуальний образ (іконічність), 
що унаочнює мисленнєві процеси (йдеться про використання візуальних образів 
у процесі наукової творчості) і допомагає формуванню концепту. 

Наукова метафора паралельно зі стереотипним містить у собі й індиві-
дуальне, яке фактично й визначає фактор індивідуальності (ідіокомпонент 
змістової структури) наукового концепту, оскільки сьогодні метафора роз-
глядається як така, що є надбанням не лише природної мови (сфера слів), 
а й сфери мислення (мова науки має чітку настанову щодо істинності чи хиб-
ності наукового знання, якої немає природна мова, тому вирішальне значення 
при аналізі наукових метафор мають наукові теорії або моделі, що за ними 
стоять). Йдеться про метафору не як власне мовне явище126, а концептуальне. 
Таке бачення проблеми ініціювали роботи Дж. Лакоффа і М. Джонсона [Ла-
кофф 1990: 387–415].

Стереотипне та індивідуальне в науковій метафорі (а отже, в організації 
ментальності наукового концепту, оскільки метафора – це явище мислення), 
на думку Л. Олексієвої, корелюють відповідно як із прагненням науковця 
об’єктивно, точно відобразити дійсність, так і висловити певну гіпотетичність, 
ймовірність репрезентації новизни знання (поєднання обох цих факторів ле-
жить в основі наукової творчості). Метафора дає можливість по-новому по-
дивитися на звичні об’єкти, продукує нові, нестандартні смислові зв’язки. 
Сутність механізму наукової метафори полягає у визначенні його як процесу 
ідеалізації, абстрагування та моделювання, коли як мисленнєвий образ вико-
ристовується будь-який уже знайомий об’єкт. Очевидно, наголошує дослід-
ниця, що таке уявлення обумовлене характером наукового мислення, в яко-

126 При аналізі метафор природної мови об’єктом вивчення є сама мова, а не те про що говорить-
ся з її допомогою.
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му велику роль відіграє асоціативне мислення, що власне й виявляє здатність 
до метафоричного перенесення127 [Алексеева 1992]. 

Саме асоціативне мислення, підкреслюємо, у своїй здатності до метафо-
ричного перенесення ініціює такі явища, як лексичне конотування в термі-
нопросторі, термінолектне конотування та конотації термінологічності128. 
Таке бачення проблеми дає всі підстави розглядати архітектоніку (схему по-
будови) наукового концепту як таку, що передбачає реконструкцію не лише 
можливої метафоризації того чи іншого термінопоняття, а й визначення його 
конотативного потенціалу як такого, що у багатьох випадках засвідчує яви-
ща термінологізації, детермінологізації або ретермінологізації, досить час-
то ініційовані індивідуально-творчою уявою суб’єкта фахової діяльності. 
Саме вона й формує ідіокомпонент змістової структури наукового концепту 
(або концепту-термінопоняття), що знаходить втілення не лише в метадіалек-
тній (авторській) інтерпретації уже усталеного (загальновизнаного) терміно-
поняття, а й у когнітивному стилі науковця, тобто вмінні подати матеріал або 
представити (викласти) ту чи іншу інформацію в певний спосіб мислення. 
Тут задіяні такі фактори, як тип особистості, особливості характеру, інтелек-
туальний рівень суб’єкта пізнання, його компетенція, індивідуальний досвід, 
особливості індивідуального процесу відображення дійсності, склад мислен-
ня, що, власне, й ініціює оброблення інформації в певний спосіб її організації 
тощо. Стереотипне та індивідуальне в організації змістової структури науково-
го концепту (так само як і наукової метафори) завжди перебуває в конфлікті, 
що обумовлено природою людської психіки.

Декілька слів щодо інших компонентів змістової структури наукового кон-
цепту – соціо-, ідео- та етнокомпонента. Перший з них увиразнює компонент 
термінолекту, що знаходить втілення у вузькоспеціальній лексиці, яка функ-
ціонує лише в даному термінолекті й репрезентує окремий науковий концепт. 
Другий – увиразнює фактор впливу уряду тієї чи іншої країни на розповсюд-
ження обраної та кодифікованої науковцями термінологічної норми, тобто 

127 Л. Олексієва у своїй праці проводить також досить цікаве порівняння механізмів творен-
ня художньої та наукової метафори: в процесі номінації створюваного терміна-метафори з метою 
уникнення неоднозначності реалізується найближче значення слова-основи (ефект семантичної 
стереотипності); у процесі ж створення художньої метафори семантичним мотиватором може бути 
будь-яке із значень слова-основи. Тому коефіцієнт подібності референтів (ступінь стереотипності) 
в науковій метафорі вищий, ніж в художній метафорі. Далі дослідниця апелює до положень Р. Бой-
да: якщо художня метафора завжди належить тому, хто її створив “завжди має свій дім” (Р. Бойд) 
(у випадку частого вживання авторської метафори вона стає стертою, звичною), то наукова мета-
фора, навпаки, одразу “йде в люди” (якщо вона вдала, то стає надбанням наукового співтовариства, 
що також обумовлює стереотипність наукової метафори). Якщо художній метафорі властива кон-
цептуальна відкритість, то науковій – індуктивна відкритість (йдеться про пошук неусвідомлених 
властивостей об’єкта). Це зумовлює індивідуальність наукової метафори. Якщо художня метафора – 
це загадка (говорить одне, а спонукає до усвідомлення зовсім іншого), то наукова метафора – 
це розгадка (говорить одне, а спонукає до усвідомлення подібного) [Алексеева 1992 ].

128 Цей аспект проблеми вже розглядався частково на матеріалі природничої [Іващенко 2000; 
2000*; 2000**] та біологічної термінологій [Зернова 2002].
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втручання держави в мовне планування; пристосування мови науки до того чи 
іншого політичного режиму тощо. Третій – засвідчує національний склад мис-
лення, що знаходить втілення в національно-мовних формах вираження семан-
тично інваріантних термінологічних одиниць або у власне народних термінах. 

У висвітленні цього питання можна погодитися з думкою О. Корніло-
ва, який вважає, що “наукова картина світу (НКС) універсальна (єдина) для 
всіх мовних спільнот, оскільки наукові знання є об’єктивними, вони вільні від 
“мовного суб’єктивізму”, не залежать від специфіки того або іншого народу, 
його менталітету, традицій, моральних пріоритетів, національної культури 
в цілому... НКС набуває в кожній національній мові національну форму вира-
ження через посередництво національних термінологій рідною мовою носіями 
цієї мови... Національно-мовне оформлення... не торкається змістової сторони 
НКС, а лише адаптує універсальне знання до потреб конкретного мовного спів-
товариства... НКС існує в “національній мовній оболонці” лише тих народів, 
які мають традицію розроблення, отримання наукових знань, традицію оперу-
вання цими знаннями (форми зберігання та передачі), тобто там, де є відповід-
на наукова традиція)” [Корнилов 2003: 12–13]. 

Виходить, що ідео-, соціо- та етнокопоненти змістової структури наукового 
концепту виявляють себе в основному через мовні форми його вираження. 

Отже, диференціюючи науковий концепт і наукове поняття в плані їхньо-
го визначення через змістову структуру, зазначимо, що науковий концепт – 
це смисл-цінність, ціннісно-смислова константа термінолекту або домінан-
та мовно-мисленнєвої організації наукового тексту / дискурсу як когнітив-
ний образ, що породжується розумінням, усвідомленням та переживанням 
змістової структури наукового поняття, тобто сукупності визначальних ознак 
об’єкта пізнання. Наукове поняття – це мислеформа як когнітивний образ, що 
є субстратом ментально-мовної структури наукового концепту. Тобто змісто-
ва структура наукового поняття осмислюється у змістовій структурі наукового 
концепту, або, в іншій інтерпретації, змістова структура наукового концепту є 
осмисленням змістової структури наукового поняття. У такому ракурсі знову 
ж таки спостерігаємо складну діалектику взаємоперебігу образу-мислеформи в 
образ-смисл, і навпаки, оскільки ментальні структури мають властивість пере-
тікати одна в одну, що й засвідчують факти ототожнення концепту-терміопо-
няття і власне термінопоняття. 

4. МЕТОДИКА МЕНТАЛЬНО-МОВНОГО ОПИСУ-МОДЕЛЮВАННЯ
    НАУКОВОГО КОНЦЕПТУ ЯК ОДИНИЦІ КОГНІЦІЇ

Однією з актуальних проблем у лінгвоконцептології є проблема вибору 
методів дослідження та розроблення методик опису-моделювання концепту-
альних структур: “між різними авторами не тільки немає узгодженості в тому, 
яким є той набір процедур, який можна вважати концептуальним аналізом, але 
й немає узгодженості і в тому, що вважати результатом” [Фрумкина 1995: 96]. 
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Р. Фрумкіна, систематизуючи роботи, присвячені концептуальному аналі-
зові, виділяє три різновиди такого аналізу: 1) аналіз-ессе, до якого залучаєть-
ся власний досвід автора як носія певної культурної та філософської традицій; 
в ньому важко “відфільтрувати” власне метод (зразком такого аналізу є пра-
ці Н. Арутюнової); 2) аналіз “мовець – слухач”, до якого долучається постій-
на присутність “слухача” з його інтенціями, цінностями та внутрішнім світом; 
у ньому легко виділяється сукупність використовуваних дослідником прийо-
мів; 3) аналіз, методом якого є інтроспекція129 дослідника – спостереження 
за власною мовною свідомістю (прихований метод); у ньому есплікується лише 
результат, а не шляхи його досягнення (зразком такого аналізу є праці А. Веж-
бицької та школи Мельчука-Апресяна) [Фрумкина 1995: 96–99]. 

На думку деяких дослідників, до найбільш поширених методів досліджен-
ня концептів відносяться: “компонентний аналіз семантики ключового слова – 
імені концепту, аналіз синонімів та дериватів ключового слова, аналіз сполучу-
ваності ключового слова (як вільних, так і усталених словосполучень), аналіз 
паремій та афоризмів, що об’єктивують даний концепт, психологічний експе-
римент (виявлення асоціативного поля концепту, аналіз текстів у різних типах 
дискурсу)” [Шейгал 2002: 19–24]. У цьому контексті, як зазначають Є. Шейгал 
та Є. Аракова, досить оригінальними видаються методики аналізу одних кон-
цептів за допомогою інших, у зв’язку з чим до переліку методик дослідження 
концептів можна було б додати виявлення концептуальних зв’язків (структури 
концепту) шляхом аналізу словників тезаурусного типу [Шейгал 2002].

Концептуальний аналіз можна здійснювати також шляхом використання 
експериментальних методів (наприклад, анкетування носіїв лінгвокультури), 
методу інтерпретації (головним чином, при поясненні результатів опитування 
інформантів та паремійних одиниць) [Прохвачева 2000]. 

За визначенням В. Гайдукової, основним методом опису концептів є “мала За визначенням В. Гайдукової, основним методом опису концептів є “мала За визначенням В. Гайдукової, основним методом опису концептів є “
монографія про окреме слово”. На думку дослідниці, концептуальний аналіз, 
або опис концептів (зокрема значущих слів культури), поєднує в собі аналіз 
мовної (етимологія слова, з’ясування усіх можливих значень та способів вжи-
вання, встановлення частотності, визначення словотвірного гнізда, досліджен-
ня парадигматичних та синтагматичних відношень даного концепту з іншими 
словами) та культурної (історична довідка про досліджуване явище, визна-
чення місця та ролі концепту в приказках та прислів’ях, фразеологізмах, ху-
дожній літературі) семантик. Поєднує ці дві семантики психолінгвістичний ек-
сперимент, який дає можливість з’ясувати асоціативні зв’язки, концептосфе-
ричні поля, а також частотність та сполучуваність поняття, що аналізується. 
Опис концептів передбачає також виявлення статичних та динамічних відно-
шень, а також відношень локалізації [Гайдукова 2000].

129 Метод психологічного дослідження, що полягає в спостереженні дослідника за власними по-
чуттями, думками й т. ін.; самоспостереження [СУМ (4): 41].
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А. Попова виділяє дві орієнтації концептуального аналізу: психологічну
та логічну: “Згідно з першою орієнтацією, концептуальний аналіз – це чуттє-
во-пізнавальна абстракція предметів і явищ, розмовний і психологічний об-
раз об’єкта, різносубстантна одиниця свідомості, що містить уявлення, обра-
зи, гештальти, поняття. Згідно з другою – концепт дорівнюється до логічного 
судження, дискретної одиниці свідомості, яка відображає предмет реально-
го або ідеального світу, що зберігається в національній пам’яті носіїв мови. 
Ці два напрями сформували такі основні типи концептуального аналізу: 
1) ейдетичний, коли думка представлена в нерозчленованому вигляді; 2) логіч-
ний як структурація та членування цілісності…” [Попова 2003*: 5].

В. Маслова, розглядаючи питання про методику опису концепту, зазначає, 
що вперше питання про метод як питання про зміст концептів почав розглядати 
приблизно в 40-х рр. ХІХ ст. К. Кавелін: “Cуть метода – визначення внутріш-
ньої форми концепту, можливо, дещо спрощено зводиться до наступного: робити 
висновок про духовне значення чогось, наприклад, слова, варто за виявами ма-
теріальними” [Маслова 2004: 56]. Апелюючи до окремих положень Ю. Степа-
нова, О. Кубрякової, Ю. Караулова, Дж. Лакоффа і М. Джонсона, Є. Бартмін-
ського, С. Прохорової, Л. Чернейко і В. Долінського, О. Ахманової Ч. Філмора, 
Р. Шенка і Р. Абельсона, М. Мінського, Е. Рош та Р. Фрумкіної, В. Маслова 
пропонує свою методику опису концепту. Для цього, на її думку, слід зроби-
ти наступне: “1) визначити референційну ситуацію, до якої належить концепт; 
при наявності художнього тексту ця операція проводиться на його основі; 
2) визначити місце даного концепту в мовній картині світу та мовній свідомості 
нації, використовуючи енциклопедичні та лінгвістичні словники; при цьому 
словникову дефініцію ми вважаємо ядром концепту; 3) врахувати особливості 
етимології; 4) оскільки словникові тлумачення дають лише загальне уявлення 
про значення слова, а енциклопедичні словники – про поняття, потрібно долу-
чити до аналізу найрізноманітніші контексти: поетичні, наукові, філософські, 
публіцистичні, прислів’я та приказки тощо; 5) отримані результати потрібно 
зіставити з аналізом асоціативних зв’язків ключової лексеми (ядра концепту)...; 
6) якщо для аналізу взято важливий концепт культури, то він повинен бути 
… проінтерпретований в живописі, музиці, скульптурі тощо” [Маслова 2004: 
58–59]. Далі дослідниця наголошує на дуже важливій особливості методик 
опису концептуальних структур, а саме: залежно від типу концепту буде змі-
нюватися й методика його опису. Одним із моментів цієї методики, на думку 
дослідниці, є екстраполяція обсягу концепту на різні типи структур представ-
лення знань – схеми, фрейми або сценарії, картинки або мисленнєві образи, 
скрипти і т. д. [Маслова 2004: 59]. 

Опис методів та методик концептуального аналізу в лінгвістичних дослід-
женнях можна було б продовжити. Однак у цьому немає особливої потреби, 
оскільки в сучасній когнітивній лінгвістиці фактично відсутні фундаменталь-
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ні дослідження, в яких було б запропоновано опис-моделювання наукового 
концепту в плані визначення його архітектоніки та формулювання когнітивної 
дефініції. 

Такий підхід до проблеми концептуального аналізу вимагає вироблення 
власної методики опису-моделювання наукового концепту-мінімуму, під яким 
розуміємо функціонально обмежену сферою того чи іншого знання комплекс-
ну ментально-мовну одиницю, що виявляє себе у двох іпостасях: внутрішній 
(рівень ментальних репрезентацій як змістової форми відображення дійс-
ності) та зовнішній (рівень знакового, у тому числі й мовного вираження). 

Ураховуючи різні методи й варіативність методик опису концептуальних 
структур, а також напрацьований нами теоретичний матеріал, викладений у по-
передніх розділах, пропонуємо наступну методику ментально-мовного опису-
моделювання наукового концепту як одиниці когніції:

1) визначитися з предметною (функціональною) сферою / предметними 
сферами, тобто галуззю знання / галузями знання, в межах якої / яких буде 
описано концепт; 

2) задати ім’я концепту – ключову термінологічну одиницю, охарактеризу-
вати її в ономасіологічному та семасіологічному аспектах, з’ясувати її етимо-
логію та словотвірний потенціал;

3) долучити до опису лексикографічні джерела, наукові дослідження та 
провести асоціативний експеримент у середовищі фахівців із виявленням асо-
ціативних зв’язків референта, на позначення якого вживано ключову терміно-
одиницю;

4) задати основні ментальні структури, що беруть участь в організації мен-
тальності наукового концепту, а саме: спеціальні уявлення або наукові понят-
тя / термінопоняття (залежно від рівня концептуалізації), образи-картинки, про-
фесійні стереотипи, прототипи, архетипи, асоціативний комплекс сенсибілій 
тощо, якщо вони екстеріоризуються (для кожного різновиду наукових понять 
свій набір ментальних структур); описати мовні одиниці, що їх репрезентують;

5) врахувати рівень концептуалізації, а також онтологічний статус поняття, 
що є субстратом концепту в науковій (у нашому випадку науково-мистецькій / 
мистецтвознавчій) картині світу (власне наукове поняття, протопоняття / спе-
ціальне уявлення, народне поняття, передпоняття тощо); з’ясувати ступінь тер-
мінологічності ключової терміноодиниці;

6) указати на зміст (суттєві ознаки / властивості об’єкта пізнання), обсяг 
і тип спеціального уявлення / наукового поняття, що є субстратом відповідного 
наукового концепту; 

7) дати вербальне визначення спеціального уявлення / наукового поняття, 
тобто умовно окреслити межі його дефініції; охарактеризувати тип вербально-
го визначення; порівняти концептуальну багатозначність вербального визна-
чення спеціального уявлення / наукового поняття обраної галузі знання з його 
загальномовною лексикографічною інтерпретацією;
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8) диференціювати родову та видові ознаки в мовних формах їхнього ви-
раження;

9) описати системні відношення, в які вступає відповідне спеціальне уяв-
лення / наукове поняття з іншими уявленнями / поняттями на основі родової 
та видових ознак в науковій картині світу, а також описати відповідні системні 
відношення на мовному рівні;

10) описати поділ спеціального уявлення / наукового поняття та відповідні 
субконцепти;

11) з’ясувати смисловий потенціал термінопоняття в спеціальних контек-
стах; 

12) за результатами проведеного в середовищі фахівців обраної галузі знан-
ня асоціативного експерименту вказати на комплекс іконічних, звукових сен-
сибілій та сенсибілій-колоративів тощо (залежно від типу об’єкта пізнання), 
а також мовні форми їхнього вираження; визначити професійні стереотипи, 
прототипи, архетипи, якщо це можливо;

13) якщо об’єктом дослідження є істота, зазначити образи власного “Я” / 
“Я-схеми” та антропосимволи, якщо вони екстеріоризується; указати відповід-
ні мовні форми їхнього вираження;

14) для об’єктів-ситуацій, задати модель фреймової чи скрипкової структу-
ри (залежно від характеру ситуації), а також мовні форми вираження кожного 
зі слотів цієї структури; 

15) відповідно до організації ментально-мовної структури наукового кон-
цепту змоделювати його архітектоніку; 

16) шляхом виявлення елементарних смислів через з’ясування змістової 
організації базового термінопоняття, системних та асоціативних зв’язків між 
структурними елементами ментально-мовної організації наукового концепту 
сформулювати його когнітивну дефініцію.

Отже, у відповідь на запитання, що вважати результатом концептуального 
аналізу та найрізноманітніших методик його організації, в контексті нашого 
дослідження можемо однозначно сказати: результатом концептуального аналі-
зу та запропонованої нами методики опису-моделювання наукового концепту-
мінімуму як фрагмента когніції є формулювання когнітивної дефініції такого 
концепту шляхом побудови його архітектоніки. 

* * *
Узагальнюючи та переосмислюючи попередній досвід науковців щодо виз-

начення й співвідношення понять “картина світу”, “концептуальна картина 
світу”, “мовна картина світу”, “мовна картина світу”, “ ”, “наукова картина світу” та їхніх різновидів 
можна говорити також про існування своєрідної науково-мистецької карти-
ни світу. З одного боку, ми визначаємо таку картину світу як фрагментарну 
сукупність знань про мистецтво, що співвідносить її з поняттям “мистецтво-сукупність знань про мистецтво, що співвідносить її з поняттям “мистецтво-сукупність знань про мистецтво, що співвідносить її з поняттям “
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знавча картина світу”, з другого, – як органічну єдність фрагментів наукової 
та художньої рефлексій, складного синтезу і наукового, і власне художнього 
світобачення. У цьому ж контексті вирізняємо: науково-мистецьку концепту-
альну картину світу як глобальну емоційно-образно-символічно-...поняттєву, 
що є єдністю фрагментарних цілісностей елементарних смислів, упорядкова-
них у певний спосіб світобачення, світосприймання, світовідчуття, світоро-
зуміння тощо, репрезентованих і вербально, і невербально; а також науково-
мистецьку мовну картину світу як метамовну репрезентацію концептуальної 
картини світу. Причому поняття “[мета]мовна” може вживатися і в прямому, 
і в переносному його розумінні як особлива “мова мистецтва”, репрезентована 
за допомогою не лише вербальних (словесних), а й невербальних (знаково-сим-
волічних) форм вираження. 

Фрагментом когніції науково-мистецької / мистецтвознавчої картини сві-
ту, як і будь-якої іншої конкретно-наукової картини світу, є науковий концепт. 
Уживання відповідного термінопоняття на його означення в лінгвістиці ініцію-
вало впровадження лінгвоконцептологічного підходу в термінознавство.

Якщо в традиційному підході до вивчення окремих термінологій терміно-
логічні процеси розглядаються зовні, з позиції термінолога-спостерігача, то 
лінгвоконцептологічний підхід передбачає висвітлення тієї ж самої проблеми 
зсередини, з позиції суб’єктів когніції – науковця-творця як мовної особистості 
та наукового співтовариства як особливої мовної спільноти, члени якої домо-
вляються (або не можуть домовитися) між собою про можливість функціону-
вання того чи іншого термінопоняття, погоджуючись (або не погоджуючись) 
із визначеною умовністю його меж та взагалі доцільністю його продукування.

В аспекті наукової лінгвоконцептології, або когнітивної термінології, ви-
дається актуальним розмежування наукового поняття і наукового концепту на 
основі дихотомій: “спеціально [штучно] витворений – природний / осмисле-
ний”, “конструкт – реконструкт”, “словообраз-мислеформа – образ-модель”, 
“згорнутий – розгорнутий”, “сформульована фахівцями – індивідуально ос-
мислена дефініція”, “логічна – когнітивна дефініція”, “логічна – когнітивна дефініція”, “ ”, “гранично об’єктивний – 
суб’єктивно-об’єктивний”, “стереотипний – стереотипно-індивідуальний”, 
“раціональна – ірраціонально-раціональна та емоційна оцінка“раціональна – ірраціонально-раціональна та емоційна оцінка“ ”, “[мета]смисл – 
[мета]смисл-цінність”, “домовленість – самість”, “елемент системи терміно-
понять – елемент системи в системі / компонент структури / константа тер-
мінолекту / ситуативно-зумовлена домінанта тексту [дискурсу]”, “вербальна – 
вербальна і невербальна репрезентація”, “еталонний когнітообраз-стандарт, 
позбавлений деформацій – деформований / гнучкий когнітивний образ”, “диск-
ретний / обмежений у ментальному просторі дефініцією [чітким визначенням] – 
дифузно-дискретний та недискретний / розмитий / нечіткий”.

Така диференціація вимагає також з’ясування питання щодо організа-
ції змістової структури наукового концепту та змісту наукового поняття. 
Змістова структура наукового поняття – це сукупність суттєвих ознак об’єкта, 
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що корелюють із відповідними семантичними ознаками, які, власне, й фор-
мують лексичне значення відповідного терміна-вербалізатора. За допомогою 
таких ознак з’ясовується місце термінопоняття (і відповідно терміна-вербалі-
затора) в системі інших термінопонять (і відповідно термінів-вербалізаторів) 
певної функціонально обмеженої галузі знання. Змістова структура науково-
го концепту – це осмислення змістової структури наукового поняття шляхом 
її реконструкції.

Якщо компонентами змістової структури наукового концепту є елементар-
ні смисли (когнітивний, емотивний, конативний, ідіо-, соціо-, етносмисли, фак-
торні смисли тощо), що їх породжують будь-які ознаки та властивості об’єків 
пізнання, то компонентами змісту наукового поняття – власне суттєві ознаки 
таких об’єктів.

Вивчення будь-якої одиниці вимагає її опису. Опис концептуальних струк-
тур передбачає застосування нового методу аналізу – концептуального аналізу. 
Cьогодні існує багато методик опису концептів як одиниць когніції, або ін-
шими словами, багато різновидів методу концептуального аналізу, вибір яких 
залежить від типологічного різновиду самого концепту, а також тієї картини 
світу, яку він профілює. Результатом такого аналізу є визначення когнітивної 
дефініції наукового (у нашому випадку науково-мистецького / мистецтвознав-
чого) концепту шляхом побудови його архітектоніки.
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РОЗДІЛ IV
МЕНТАЛЬНО-МОВНИЙ ОПИС-МОДЕЛЮВАННЯ

НАУКОВО-МИСТЕЦЬКОГО КОНЦЕПТУ
(на матеріалі мистецтвознавчого концепту

 “кобзар” в українській мові)
“...Кожне слово має свій ‘стілець’, але концепт стільця є у нас в голові,

а не в зовнішньому світі...” (А. Ребер” (А. Ребер” ( )

1. ОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО 
    ТЕРМІНОПОНЯТТЯ “КОБЗАР”
Відповідно до багатогранності вияву як самого об’єкта дійсності, так і його 

осмислення опис-моделювання когніції того самого фрагмента буття можна 
задати в різний спосіб, висвітлюючи різні сторони його пізнання (концепція 
профілювання). Причому той чи інший опис вимагає використання свого набо-
ру термінологічних одиниць. 

Так, для опису-моделювання загальномовної концептуалізації як повсякден-
но-буденного осмислення фрагмента когніції, що його номінує лексема кобзар
в українській мові, природним буде оперування категоріями наївно-побутовий 
концепт, наївно-побутове поняття / уявлення та загальновживане слово. 

Якщо ж ми закцентуємо увагу на описові-моделюванні власне етнічного 
аспекту ментально-мовної концептуалізації того самого фрагмента когніції, 
то доцільним буде оперування категоріями етнічний / народний концепт, ет-
нічне / народне поняття та [фольклористичний] народний термін. Поняттям 
“народний термін” здебільшого послуговуються, коли йдеться про позначення 
артефактів народного мистецтва – усної народної творчості та народних ре-
месел. Його еквіполентом є поняття “народна назва”. Останнє, у свою чергу, 
може корелювати з поняттям “діалектизм” (особливо тоді, коли йдеться про 
мовні форми вираження артефактів народного мистецтва в тому чи іншому ет-
нографічному локусі в контексті загальнонародних етнічних традицій): “Термі-
нологія фольклористична народна – це сукупність народних понять і наймену-
вань, що побутують паралельно з науковими термінами та незалежно від них. 
У багатьох випадках термінологія фольклористична народна є джерелом фор-
мування наукової термінології, що виявилося особливо в термінах, пов’язаних 
із календарно-обрядовим фольклором (пісні колядні, русальні, купальські 
тощо), які усталилися в науковому вжитку. Термінологія фольклористична на-
родна відрізняється багатством синонімії (визначень), завдяки чому те чи інше 
фольклорне явище характеризується з різних сторін. …На відміну від наукової 
термінологія фольклористична народна в переважній своїй більшості не є за-
гальнонаціональною, складається з місцевих, регіональних термінів, вона сут-
тєво збагачує поняттєвий апарат фольклористики…” [ВФ: 361–362].
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Опис-моделювання сфери мистецької концептуалізації, зокрема літера-
турно-художньої, як літературно-художнього осмислення згаданого вище 
фрагмента когніції потребує оперування такими категоріями, як художній (лі-
тературно-художній) концепт, літературно-художній образ і літературно-
художнє / образне слово.

Для опису-моделювання наукової концептуалізації, зокрема мистецтво-
знавчої, етномузикологічної, літературознавчої, історико-культурологічної, 
фрагмент когніції, що його номінує лексема кобзар в українській мові, вимагає 
оперування категоріями науковий, точніше науково-мистецький / мистецтво-
знавчий, та історико-культурологічний концепт, науково-мистецьке / мистец-
твознавче: [етно]музикознавче, літературознавче, історико-культурологічне 
поняття або взагалі термінопоняття, науково-мистецький / мистецтвознав-
чий, зокрема музикознавчий / етномузикознавчий, літературознавчий, істори-
ко-культурологічний термін; він же споріднено галузевий, або міжгалузевий, 
термін. Наразі зауважимо, що в дослідженні термін визначаємо як мовну фор-
му вираження власне наукового, науково-технічного та науково-мистецького 
поняття (термінопоняття) – ментального корелята соціально зорганізовано-
го в науковий спосіб пізнання того чи іншого фрагмента дійсності130. Оскільки 
типологія наукового поняття / термінопоняття виявляє класифікаційну систе-
матизацію за різними критеріями, вирізняють відповідно: 

1) терміни як слова рідної мови, терміни іншомовні – запозичені слова, 
терміни – міжнародні слова, терміни – штучні слова (за лексичною харак-
теристикою); терміни-іменники (власне терміни), терміни – інші частини 
мови, дієслівний термін як фразеологічний варіант власне терміна (терміно-
логічний фразеологізм), транспоновані терміни, скорочені та складні терміни, 
зведений термін, складені терміни (за граматичною характеристикою); тер-
міни-вокабули, терміни-омоніми, терміни – лексикалізовані словосполучення; 
осмислені терміни (слова) – завчені терміни (клички), терміни “специфізо-
вані” – терміни-схеми, терміни гніздові – терміни ізольовані, терміни оди-
ничні – терміни дублетні (синоніми та дублети), терміни моносемантичні – 
терміни полісемантичні (омоніми), терміни точні – терміни описові, повні 
терміни – еліптичні терміни (за семантикою); терміни виключно літератур-
ні (у словниках, в науковій літературі), терміни виключно розмовні, термі-
ни, вживані і в літературі, і в повсякденні, терміни, поширені в даній галузі, 
терміни “місцеві”, терміни індивідуальні (автора, перекладача, виробника)

130 У термінознавстві, як справедливо зазначає В. Лейчик, відсутнє загальноприйняте визначення 
поняття “термін”. На його думку, різноманітність визначень пояснюється тим, що термін – це об’єкт 
кількох наук: “Справді, лінгвістичне визначення терміна – це визначення мовних його аспектів, 
логічне ж визначення – це визначення його логічних аспектів тощо. Незадовільність більшості виз-
начень полягає саме в намаганні об’єднати різнохарактерні ознаки терміна. Між іншим, видається, 
що таке об’єднання в одному визначенні ознак багатоаспектного об’єкта принципово неможливе 
й логічно неправомірне” [Лейчик 1998: 17]. 
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(за використанням та вживанням); напіввласні імена як терміни та ін. [Рефор-
матский 1986: 163–198];

2) терміни абстрактні, конкретні, одиничні; терміни категорій та за-
гальнонаукових, міжгалузевих, методологічних та спеціальних понять різного 
ступеня узагальнення; терміни родових, видових та аспектних понять; термі-
ни спостереження (реальних об’єктів) й теоретичні терміни (абстрактних 
понять) (за денотатом); терміни виробництва, терміни економіки, термі-
ни техніки (за функціональною сферою або об’єктом номінації); терміни 
об’єктів, процесів, ознак, величин та одиниць (за категорією поняття); терміни-
слова і терміни-словосполучення (за формальною структурою); однозначні та 
багатозначні терміни (за змістовою структурою); терміни – вільні та усталені 
словосполучення (за семантикою); повністю мотивовані, повністю немотиво-
вані, частково мотивовані, псевдомотивовані терміни (за мотивованістю / не-
мотивованістю); питомі, запозичені, інтернаціональні та гібридні терміни (за 
походженням); терміни-іменники, терміни-прикметники, терміни-дієслова, 
терміни-прислівники (за частинами мови); колективні та індивідуальні терміни
(за авторством); терміни, що слугують для фіксації знання (терміни фіксації 
знань), і терміни, що використовуються як інструмент пізнання (терміни-
інструменти пізнання) (наукознавча класифікація); універсальні (для бага-
тьох споріднених галузей знань), унікальні (для однієї галузі) та концепційно-ав-
торські (для одного аспекту розгляду) (за соціальною сферою використання); 
високочастотні, середньочастотні та низькочастотні терміни; стандарто-
вані (рекомендовані) і нестандартовані (нерекомендовані) терміни (за норма-
тивністю / ненормативністю); терміни-архаїзми, терміни-історизми, терміни-
неологізми (історична класифікація) [Лейчик 1998: 67–72].

Усі разом узяті описи-моделювання формують опис-моделювання єдино-
го національно-культурного концепту “КОБЗАР “КОБЗАР “ ”. Однак нашу увагу привер-
тає лише останній випадок. Якщо наївно-побутова концептуалізація виявляє 
себе в повсякденних мовних практиках, паремійних одиницях, усталених 
порівняннях, фраземах тощо, які є надбанням багатовікового досвіду тієї чи 
іншої мовної спільноти, художня – в творах мистецтва (у тому числі й літе-
ратурно-художніх, оскільки література вважається одним із видів мистецтв), 
то наукова – відповідно в наукових дослідженнях, у тому числі й спеціальних 
лексикографічних джерелах.

Кореляція наївно-побутової та науково-мистецької / мистецтвознавчої кон-
цептуалізацій видається співзвучною з традиційним питанням щодо співвід-
ношення терміна й загальновживаного слова, яке лежить у площині власне 
мовних форм вираження відповідних понять: “Те саме може бути і терміном, 
і просто словом, і це не наслідок ‘точки зору’ або взагалі суб’єктивної реакції 
на даний словесний об’єкт, а наслідок об’єктивних структурних властивостей 
і характеристик даного об’єкта. Якщо слово вживається тільки як термін.., то 
й шукати його відмінності від ‘просто слова’ немає сенсу (хоча в переносних, 
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оказіональних значеннях будь-які ‘власне терміни’ можуть вживатися і не як 
терміни…). Однак досить часто дане ‘слово’ функціонує то як термін, то як не-
термін” [Реформатский 1986: 165–166].

Ця проблема найбільш дискусійна і вже давно розглядається в сучасно-
му термінознавстві (Г. Винокур, О. Реформатський, Р. Піотровський, В. Та-
таринов, В. Даниленко, В. Никифоров, В. Лейчик, А. Суперанська, А. Косов, 
Л. Шкатова, Б. Головін, Т. Панько, І. Кочан, Г. Мацюк, Н. Михайловська, 
Л. Андренко, О. Єлфімов та ін.). 

Аналіз дискусій з цього приводу, а також доведення доцільності й перспек-
тивності власне інтегрального підходу до розв’язання зазначеної проблеми по-
дані в статті Н. Жданової “Современное терминоведение о соотношении слова 
и термина” [Жданова 2001] (пор., наприклад, функціональний підхід Г. Ви-
нокура, денотативно-сигніфікативний, системний підхід О. Реформатського). 
У визначенні своєї позиції дослідниця спирається на положення Р. Піотровсь-
кого (термін має подвійну природу; розвиток термінології відображає розвиток 
відповідної галузі знання; з іншого боку, нові терміни виникають на базі основ-
ного словникового фонду; при цьому використовуються загальнонародні сло-
вотворчі засоби), Т. Кучерової (термінологічну й загальновживану лексику не-
можливо розмежувати, оскільки вона має розмиті межі й накладається одна на 
одну, у зв’язку з чим пропонується певна асиміляція цих понять), Л. Андренко 
(термінологічне значення входить у семантичну структуру загальновживаного 
багатозначного слова, яке можна назвати відносним терміном на відміну від 
абсолютного терміна, тобто слова, всі значення якого є термінологічними), 
Т. Сейворі (слово – первинне, термін – вторинний), В. Лейчика (термін тво-
риться на основі лексичної одиниці тієї чи іншої мови, де остання є субстратом 
терміна), В. Даниленко (термінологія як функціональна підсистема природної 
мови формується на її базі), С. Гайди (термін – це складне, багатошарове утво-
рення, що складається з природномовних елементів, логічного змісту, що його 
визначають ознаки спеціального поняття, позначеного терміном, і терміноло-
гічної сутності, яка включає концептуальну структуру, функціональну струк-
туру й формальну структуру, представлену терміноелементами) та Л. Алек-
сєєвої (термінологія – це вторинна сфера функціонування природної мови, 
де відношення терміна і слова будуються за принципом похідності, а термін 
розглядається як перекодований знак) [Жданова 2001: 292–3002].

У дещо іншому ракурсі це питання розглядає А. Суперанська: “Терміни на-
лежать не до загальної, а до спеціальної лексики й існують не в літературній 
або загальнонародній мові, а в спеціальних підмовах. У кожній національній 
мові підмов стільки, скільки галузей знань та виробництва… Випадки вживан-
ня, наприклад, слів рос. лайка, подушка не можна розглядати як одне слово 
в різних функціях і значеннях. Сфери вживання та семантика цих лексичних 
одиниць побутують так далеко, що вони стали омонімами. У них різна сполу-
чуваність у реченні, різні словотворчі можливості. …Одиниці спеціальної лек-
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сики близькі до одиниць загальної лексики граматично. Проте вони утворюють 
різні лексичні системи і розподіляються за різними предметно-поняттєвими 
полями” [Суперанская 1993: 7, 10].

Традиційно проблема співвідношення загальновживаного слова й терміна 
лежить у площині термінологізації, або, за висловом О. Реформатського, “тер-
мінологічної специфікації загальновживаного слова” [Реформатський 1986: 
173] та детермінологізації.

За нашими спостереженнями, термін, співвідносний із загальновживаним 
словом або витворений від нього, функціонуючи паралельно в науковій (нау-
ково-технічній, природничо-науковій, науково-мистецькій / мистецтвознавчій) 
та загальномовній картинах світу, може мати різний онтологічний статус: 

1) семантичного деривата – метафорично / метонімічно переосмисленого 
загальновживаного слова (термін і загальновживане слово вступають у відно-
шення мовної полісемії); 

2) транслітерата (термін і загальновживане слово належать до різних мовних 
картин світу і вступають у відношення мовного перекодування); 

3) транспозита (термін і загальновживане слово вступають у відношення 
субстантивації, ад’єктивації тощо); 

4) омоніма (термін і загальновживане слово вступають у відношення 
омонімії)131; 

5) концептуального корелята загальновживаного слова (термін і загально-
вживане слово вступають у відношення концептуальної, а не мовної полісемії). 

Нас цікавить останній випадок.
У дослідженнях, які стосуються вивчення проблеми співвідношення тер-

міна й загальновживаного слова, зазначається, що “на початковому етапі роз-
витку та чи інша наука відштовхується від побутового мислення. Тому майже 
у кожній терміносистемі існують спеціальні назви – за своєю генетичною при-
родою – загальновживані слова... Термінологічні значення цих слів історично 
нові й закріплюються за знаками з початком розвитку системи наукових знань, 
виникаючи або внаслідок семантичного довантаження слів у нових системах 
функціонування, або при повторному використанні, тобто в актах вторинної 
номінації” [Панько 1994: 196–197]. 

У контексті нашого дослідження особливо актуальним видається положен-
ня щодо явища семантичного довантаження загальновживаних слів, оскільки 
термін-корелят кобзар у мистецтвознавчій картині світу витворено саме таким 
способом. Сутність цього явища, на думку авторів підручника “Українське тер-
мінознавство” [Панько 1994: 197], можна зрозуміти, зіставивши денотативно-
сигніфікативні значення слова і терміна, оскільки це явища одного плану, які 
розрізняються глибиною відображення. Іншими словами, семантичні простори 

131 Частково цей аспект ми розглядали на матеріалі політонімів в інформаційно-мовному про-
сторі політичної картини світу [Іващенко 2001*].
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загальновживаного слова й терміна, витвореного на його основі шляхом се-
мантичного довантаження, розрізняються глибиною / обсягом знань про об’єкт 
пізнання. На цей факт у свій час звертав увагу Ю. Караулов, описуючи зазначене 
явище як “прирощення смислу”: “таке явище, коли загальний смисл сукупності 
знаків, що виникає в результаті їхнього об’єднання, більший, ніж звичайна сума 
смислів, що входять у цю сукупність знаків” [цит. за Шелов 2003: 173].

У процесах семантичного довантаження, або спеціалізації семантики за-
гальновживаних слів, та сама термінологізація представлена явищем онто-
логічного доосмислення наївно-побутового поняття й відповідно семантично 
розширеним у термінопросторі значенням загальновживаного слова, що на 
рівні термінологічного значення в одних випадках експлікується в додаткових 
семах, в інших – виявляє себе імпліцитно. Причому імпліковану інформацію 
в термінопрострі можна експліцитно розгорнути, тобто реконструювати в різ-
ний спосіб, а саме: 1) через піраміду абстракцій та парадигму системних зв’язків 
і відношень, обмежених тією чи іншою сферою функціонування термінологі-
зованої одиниці; 2) через синтагматику такої одиниці шляхом віднаходження 
в наукових текстах терміносполучень, витворених на її основі, що на мовному 
рівні ілюструють поділ відповідного термінопоняття. У першому випадку екс-
пліцитне розгортання виявляє себе через концептуальну неоднорідність змісту
одиниці, що термінологізується. Йдеться про можливість визначення поняття 
в термінопросторі через піраміду абстракцій, тобто системну ієрархію понять 
предметної галузі, у нашому випадку вокально-інструментального виконав-
ства, що знаходить втілення у варіюванні ідентифікаторів у лексикографічних 
визначеннях, і відповідно термінологічного та лексичного значень, оскільки 
така термінологізація, очевидно, впливає й на процеси семантичного розвитку 
загальновживаного слова, адже рівень інтелектуального розвитку суспільства 
загалом також підвищується. 

Отже, диференціюємо: 
1) терміни – вторинні найменування, витворені, за висловом Д. Шмельова, 

способом “навантаження цілком новим лексичним значенням” наявних у мо-
вах слів, причому майже всі лексеми, що стали базою для семантичного творен-
ня термінів, продовжують уживатися і в своєму попередньому значенні [цит. 
за Панько 1979: 110]; 

2) терміни – кореляти загальновживаних слів, витворені способом се-
мантичного довантаження того самого значення глибшим змістом, причому 
“шлях пристосування загальнонародних слів у ролі термінологічних наймену-
вань відбувається через семантичну спеціалізацію, яка починається з уживання 
їх в особливих контекстах” (В. Даниленко) [цит. за Панько 1979: 111]; такі сло-
ва вживаються як у загальнонародному, так і в термінологічному значеннях. 

В обох випадках ідеться про семантичне термінотворення, яке, на думку 
В. Даниленко і Т. Панько (і з чим ми цілком погоджуємося), слід відрізня-
ти від семантичного словотворення. Якщо “семантичне термінотворення – 
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це “підведення” під загальновживане слово чіткої дефініції” [Панько 1979: 
110], в результаті чого семантика слова навантажується або окремим значен-
ням (лексико-семантичним варіантом / семемою), або довантажується тим чи 
іншим змістом (додатковою семою), то “семантичне словотворення – поступо-
ва зміна значення слова” [там само], в результаті чого з’являється лише новий 
лексико-семантичний варіант / нова семема цього слова. 

Отже, говорячи про доосмислення наївно-побутового поняття на менталь-
ному рівні й відповідно семантичне довантаження (прирощення смислу) за-
гальновживаного слова, що його воно репрезентує на мовному рівні, ми тим 
самим усвідомлюємо існування різних ступенів концептуалізації світу, його 
пізнання та осмислення, які певною мірою збігаються з різними ступенями абс-
трагування (що засвідчує не лише онтогенез, а й філогенез людського мислення 
взагалі), а отже, й різними ступенями термінологічності / термінологізації. ступенями термінологічності / термінологізації. ступенями термінологічності / термінологізації

Співзвучними в цьому контексті є міркування С. Шелова, зокрема щодо 
ступенів термінологічності. Автор акцентує увагу на таких моментах: ступінь 
термінологічності визначуваної одиниці вищий, ніж термінологічність тер-
мінів, які використовуються в її дефініції; терміни, що використовуються в де-
фініції, впливають на термінологічність визначуваного терміна, який просто 
акумулює термінологічність кожного з них. Якщо термін членується на свої 
підтерміни, то сумарна термінологічність такого терміна – звичайна сума тер-
мінологічності підтермінів. Якщо ж термін мотивований, однак не членується 
на свої підтерміни, то сумарна термінологічність такого терміна – сума термі-
нологічності всіх термінів, необхідних для виведення (мотивації) відповідного 
значення [Шелов 2003: 187–188]. 

Особливо актуальною проблема взаємодії терміна й загальновживаного 
слова видається для досліджень, присвячених вивченню мистецтвознавчих, 
і зокрема музикознавчих, понять у плані кореляції науковий / системно марко-
ваний – загальновживаний / позбавлений ознак системності. Традиційно в кон-
тексті структурної лінгвістики вона розкривається в одному з розділів підруч-
ника “Українське термінознавство” [Панько 1994: 83–88] та в дисертаційному 
дослідженні С. Булик-Верхоли (термінологічний підхід до вивчення процесів 
формування й розвитку української музичної термінології взагалі) [Булик-Вер-
хола 2003], у контексті лінгвоконцептології – в дисертації І. Саєвич (функціо-
нальний і культурологічний підхід до вивчення назв музичних інструментів 
у сучасній російській мові) [Саєвич 1999]. 

В аспекті нашого дослідження привертає до себе увагу тематична група 
назв осіб, що профілюють сферу мистецтва, зокрема музикознавства та літе-
ратурознавства, яка входить до складу [етно]музичних / [етно]музикознавчих 
та літературознавчих термінів. 

Вивченню процесів термінологізації назв осіб взагалі, враховуючи ступені 
їхньої термінологізації, присвячена лінгвістична розвідка Л. Шкатової. Дослід-
ниця звертає увагу на непослідовність включення назв осіб до лексикографіч-
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них джерел, у тому числі й до термінологічних словників. Відштовхуючись 
у своїх міркуваннях від положення Т. Канделакі, яка в системі значень нау-
ково-технічної термінології з-поміж різних категорій, що організовують зміст 
спеціальної лексики, виділяє також категорію професій та занять, Л. Шкатова 
зазначає, що не всі назви осіб є термінами: “Входження слова в термінологічну 
матрицю може бути ядерним, центральним, або ж граничним, периферійним. 
Від цього залежить ступінь термінологізації. Можна виділити такі ступені тер-
мінологізації: нульовий, тобто повна відсутність термінологізації. У такому ви-
падку слово має залежне від контексту значення, є надбанням наївно-побутової, 
неспеціальної мови і не входить до жодної з відомих матриць; перший: слово 
використовується як засіб спеціального позначення, функціонує у відносно зам-
кненій системі професійного мовлення як ‘побутовий термін’, варіативний 
і такий, що не має чітко визначеного змісту; другий: замкнена система по-
значень для понять, більш диференційованих, ніж у загальнолітературній мові, 
що мають зафіксований у спеціальному вжитку зміст. Це, наприклад, ‘народна 
термінологія’ говорів..; третий: слово використовується як офіційно прийня-
тий кодифікований знак для чітко визначеного, закріпленого в спеціальній літе-
ратурі, в навчальних і довідникових посібниках змісту” [Шкатова 1986: 40–41]. 
Найвищий ступінь термінологічності, на думку дослідниці, мають назви осіб за 
професією, спеціальністю, посадою, заняттям тощо, які співвідносяться з тер-
мінами різних галузей знання, техніки, мистецтва, управління, формуючи дві 
ономасіологічні категорії: “категорію носія відношення до дії”категорію носія відношення до дії”категорію носія відношення до дії 132 і “категорію 
носія відношення до субстанції”носія відношення до субстанції”носія відношення до субстанції 133. Причому до термінів належать лише на-
зви осіб за постійним, професійно виконуваним, суспільно значущим заняттям. 
Їм протиставляються назви осіб за тимчасовим або аматорським заняттям, що 
не є термінами [Шкатова 1986: 42–43]. 

Що ж до тематичної групи назв осіб на позначення професії, спеціальності, 
амплуа, які профілюють сферу мистецтва і, зокрема, словесно-музичного 

132 У “Теоретичній морфології української мови” І. Вихованця і К. Городенської категорію носія 
відношення до дії кваліфіковано як словотвірну іменникову категорію суб’єкта дії, суб’єкта про-
цесу, суб’єкта стану в контексті розрізнення існування іменників первинних, або іменників з пер-
винним значенням (іменники, що позначають предмети матеріального світу, тобто мають значення 
не граматичної, а реальної предметності), та вторинних, або іменників-дериватів, – віддієслівних, 
відприкметникових, відчислівникових, відприслівникових. Тим самим дослідники визнають існу-
вання проміжної групи – вторинних іменників “складної семантичної структури типу будівельник, 
працівник, учитель”, які у глибинній структурі об’єднують у собі параметри предикатних і непре-
дикатних знаків (слів) і мають словотвірну іменникову категорію суб’єкта дії, суб’єкта процесу, 
суб’єкта стану [Вихованець 2004: 49, 100]. 

133 Відповідно категорію носія відношення до субстанції можна кваліфікувати як словотвірну 
іменникову категорію суб’єкта відношення до предмета. Ця категорія властива вторинним імен-
никам, або відіменниковим іменникам типу кобзар, бандурист, лірник, які також мають складну 
семантичну структуру, а в глибинній структурі об’єднують у собі параметри подвійної непредикат-
ності / предметності. 

Про іменники, що мають ці категорії, йтиметься далі.
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мистецтва, то вона фактично не розглядалася в лінгвістичних дослідженнях. 
Пор., наприклад, лише констатацію самого факту виділення зазначеної тема-
тичної групи музичних термінів та неповний їхній перелік у підручнику “Ук-
раїнське термінознавство” (акомпаніатор, акордеоніст, бандурист, басист, 
віртуоз, гітарист, кобзар, органіст, скрипаль, хорист) [Панько 1994: 83–88] 
і в дисертаційному дослідженні С. Булик-Верхоли (акомпаніатор, акорде-
оніст, бандурист, віртуоз, вокаліст, гітарист, дудар, зурнач, кобзар, музúка, 
органіст, піаніст, скрипаль, сопілкар, співак, хорист) [Булик-Верхола 2003], 
де лінгвістичний аналіз цих назв фактично відсутній. Окремі з них (зокрема 
органіст, бандурист, волинщик, гайдар, дудар) фрагментарно представлені 
в дисертації І. Саєвич [Саєвич 1999: 35, 45].

Як видно з ілюстративного матеріалу, до тематичної групи назв осіб, що 
входять до складу музичних та літературознавчих термінів, відносять і лексему 
кобзар. Спробуємо з’ясувати ступінь її термінологічності / термінологізації.

За С. Шеловим, його можна визначити за допомогою аналізу дефініції від-
повідного поняття, зафіксованого в спеціальних лексикографічних джерелах, а 
саме: “український народний співець, що під акомпанемент бандури (а раніше 
кобзи) виконує думи, історичні та інші пісні” [ЛП: 190]; “український народ-
ний співець, що акомпанує собі на кобзі (бандурі)” [ЛЭС: 159]; “мандрівний 
народний співець на Україні, який виконує пісні в супроводі кобзи” [ПР: 106]; 
“український народний мандрівний співець-музикант (часто сліпий), який 
виконував свої пісні та думи в супроводі кобзи (бандури)” [ЮМС: 118]; “ук-
раїнський народний мандрівний співець-музикант XVII–XIX ст. (часто сліпий), 
що супроводжував свій спів грою на кобзі (бандурі)” [ЭМС: 109]; “український 
народний мандрівний співець-музикант (часто сліпий), що супроводжує свій 
спів грою на кобзі (бандурі)” [МЭС: 256]; “український народний співець і му-
зикант, творець і виконавець пісень і дум, який супроводжує спів грою на кобзі 
(бандурі)” [КШ: 154]; “у XVII–XIX ст. український мандрівний співець-музи-
кант (часто сліпий), який виконував свої пісні під супровід кобзи або бандури” 
[ДС: 85]; “український народний мандрівний співець-музикант, що супровод-
жує свій спів грою на кобзі (бандурі)” [ЭМСЖ: 58]. 

Оскільки лексема кобзар є мотивованою і не членується на підтерміни-од-
нослови, то її сумарна термінологічність – це сума термінологічності всіх тер-
мінів, які беруть участь у виведенні (мотивації) її термінологічного значення, 
у тому числі й мотивуюче кобза, уживане на позначення “старовинний ук-
раїнський народний щипковий інструмент”, “струнний щипковий інструмент 
молдавсько-румунського походження, подібний до лютні”, “польсько-ук-
раїнська волинка” [ЮМС: 118]. 

Таким чином, у сумарній термінологічності досліджуваної лексеми беруть 
участь такі терміни: мист. знав. народний співець / співець-музикант / му-
зикант (визначення див. п. 2 цього розділу), мист. знав. творець “той, хто 
є автором чогось (музичного, літературного твору і т. ін.)”, мист. знав. вико-
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нувати “відтворювати для слухачів або глядачів який-небудь твір (музичний, 
літературний і т. ін.)”, мист. знав. виконавець “той, хто виконує музичний, лі-
тературний та інший твір”, муз. знав. акомпанувати / супроводжувати “вико-
нувати акомпанемент” / “вести супровід”, муз. знав. акомпанемент / супровід
“гра на музичному інструменті, спів, які супроводжують чию-небудь гру або 
спів” / “музичний супровід до сольної партії голосу або інструмента, а також до 
основної теми, мелодії музичного твору // музичний супровід до танцю, декла-
мації і т. ін.”, муз. знав. спів “виконання пісень і т. ін. як мистецтво, заняття”, 
муз. знав. гра “виконання музичного твору на музичному інструменті”, муз.
знав. дума “народна ліро-епічна пісня, що виконується сольним співом-декла-
мацією у супроводі кобзи, бандури або ліри і має нерівномірну будову вірша” 
[ВТС: 11, 97, 195, 246, 1169, 1217, 1234], муз. знав. історична пісня “словесно-
музичний твір на історичну тематику, призначений для співу”, муз. знав. на-
родний струнний щипковий інструмент – бандура, кобза, лютня, волинка
[визначення див. п. 2 цього розділу]. Виходить, що термінологічність лексеми 
кобзар вища за термінологічність кожної з окремо взятих зазначених лексем. 

За градацією ступенів термінологізації, що їх виводить Л. Шкатова, лек-
сема кобзар буде мати найвищий ступінь термінологізації, оскільки входить 
до групи назв осіб за професією, спеціальністю, амплуа, тобто за постійним, 
професійно виконуваним, суспільно значущим заняттям, що співвідносяться 
з термінами мистецтва на позначення назв музичних інструментів, формуючи 
ономасіологічну категорію носія відношення до субстанції. 

Однак, аналізуючи семантику цього терміна, можна помітити, що у виве-
денні термінологічного значення лексеми кобзар, крім зазначених вище термі-
ноодиниць, серед яких переважна більшість таких, що витворилися на основі 
семантики загальновживаних слів, беруть також участь і нетермінологізовані 
слова загальномовного континууму, а саме: український, молдавсько-румунсь-
кий, польсько-український, народний, мандрівний, сліпий, походження, 
подібний. Тобто семантика лексеми кобзар неоднорідна, поліморфна, а тому 
за ступенем своєї термінологічності / термінологізації вона буде займати про-
міжне становище між власне терміном і загальновживаним словом (пор., нап-
риклад, ступінь термінологічності / термінологізації лексем, семантика яких 
пояснюється за допомогою або лише термінологічних одиниць, чітко й одно-
значно, або лише загальновживаної лексики, неоднозначно, розмито). 

Цю лексичну одиницю приблизно можна охарактеризувати як таку, що 
має ознаки і терміна (оскільки входить до сучасних історико-культурологіч-
них, мистецтвознавчих, музикознавчих та літературознавчих класифікаційних 
систем), і загальновживаного слова. Це так званий прототермін – різновид 
власне терміна, сформований ще на протонауковому етапі розвитку як нау-
кового мислення загалом, так і мистецтвознавчого, у тому числі й словесно-
музичного, зокрема, та перенесений у сучасну систему термінопонять: “Між 
донауковим та науковим періодами (рівнями) розвитку мислення останнім 
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часом виділяють перехідний етап (протонауковий період), який оперує ще не 
науковими поняттями, проте вже не загальними, а спеціальними уявленнями, 
найменуваннями яких є прототерміни. Таким чином, на шкалі розвитку сві-
домості навколишнього світу з’являється новий ступінь, що є перехідним від 
“чуттєвого до раціонального рівня свідомості, від повсякденного розуму до 
розуму як вищого ступеня логічного мислення” [Гринев-Гриневич 2005: 20]. 
Цей етап ще називають раннім науковим, або примітивно-науковим, як пере-
хідний від повсякденних до наукових знань. Для Європи цей період визнача-
ють XIV / XV–XVIII ст. [Гринев-Гриневич 2005: 68]134. Саме в цей період фор-
мувалися першооснови багатьох сучасних наук, і саме в цей період, точніше 
в XVIII ст., з’являється перша фіксація лексеми кобза на східнослов’янських 
теренах [див. про це далі]. 

Більшість термінів, що з’являються в цей час, зазначає С. Гриньов-Грине-
вич, за формою фактично невіддільні від загальновживаної лексики. Основ-
ними характеристиками прототермінів у цей період є: випадковий характер; 
регіональне варіювання найменувань об’єктів; наявність кількох синонімів; 
відсутність формально виражених системних відношень; структурне розмаїття 
та варіювання форм; конкретність значень. Однак основні властивості прото-
термінів, порівняно з термінами, частково збігаються. До них відносять: спе-
цифічність уживання (належність до спеціальної галузі знання); контексту-
альну усталеність (незалежність від контексту внаслідок точності значення); 
стилістичну нейтральність (відсутність конотацій); езотеричність (відмежо-
ваність від загальновживаного слова шляхом запозичення звичайного слова 
з грецької або латинської мов; точне значення прототерміна відоме також лише 
спеціалістам); номінативний характер (як прототерміни функціонують іменни-
ки та номінативні словосполучення). Разом з тим прототермін має і свої власти-
вості: виконуючи номінативну функцію, він слугує найменуванням не понят-
тя, а спеціального уявлення, яке є більш конкретним щодо загальновживаного 
слова, а тому забезпечує точність значення, однак роль дефініцій виконують 
описи; прототерміни конвенційні (мають цілеспрямований характер виникнен-
ня), однак вони не творяться, а частіше всього запозичуються, насамперед з ін-
ших мов, а також із регіональних діалектів, поряд із відтворенням у мовленні. 
Основна відмінність між терміном і прототерміном зумовлена відсутністю 
в останнього наукової дефініції, оскільки ще не існує відповідної науки та на-
укової класифікації, на основі якої будується дефініція. Немає зіставлення, 
а є лише опис об’єктів та явищ (у прототермінологіях місце класифікацій посі-
дають переліки спеціальних об’єктів) [Гринев-Гриневич 2005: 68–78]. 

134 Пор. у того ж С. Гриньова-Гриневича: донауковий період, коли в мисленнєвих процесах люди 
оперували переважно уявленнями та звичайними словами, які їх називали, та власне науковий – опе-
рування поняттями й термінами. Дослідник детально характеризує кожен із цих періодів у контексті 
антрополінгвістичного підходу до термінологій [Гринев-Гриневич 2005: 10–11].
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Сьогодні проблема взаємодії терміна й загальновживаного слова, що ви-
являє себе на мовному рівні репрезентації знань про світ, потребує її розгля-
ду в аспекті власне лінгвоконцептологічних досліджень, оскільки з площини 
мовних репрезентацій переноситься в площину ментально-мовних репрезента-
цій. У дослідженні цього аспекту привертає на себе увагу стаття С. Гриньова-
Гриневича “Еволюція термінології і культури: основні засади антропологічної 
лінгвістики” [Grinev-Griniewicz 2004], у якій, як зазначає дослідник, однією з 
актуальних проблем сучасного термінознавства є проблема ідентифікації та ви-
окремлення поряд з очевидними, явними термінами, які не використовують-
ся в повсякденному спілкуванні, так званих “консубстанційних”135 термінів 
(“consubstantional” terms), які за формою свого вираження (формально) збіга-
ються із загальновживаними словами. Розмежувати такі одиниці, на думку до-
слідника, можна лише на психологічному рівні – рівні оперування ментальними 
структурами, починаючи з відчуттів, сприймання (перцептивних образів), через 
етап формування узагальнених образів об’єктів та феноменів дійсності (понять) 
і закінчуючи рівнем мисленнєвих операцій з концептами як ідеями, які менталь-
но вирізняють об’єкти певного класу. С. Гриньов-Гриневич зазначає, що кон-
цепти позначаються термінами, а поняття (не концепти), якими користуються 
в повсякденному житті, – звичайними словами [Grinev-Griniewicz 2004]. 

Зовсім протилежну точку зору висловлює О. Константинова, яка відмін-
ність між загальнонаціональною і термінологічною лексикою з позиції вико-
нуваної ними номінативної функції (об’єкт – вербалізація) вбачає в тому, що 
“слово, беручи участь у створенні мовної картини світу, вербалізує концепти 
(образи, схеми, ідеї, поняття) та об’єднання концептів..; термін у складі тер-
мінології, беручи участь у створенні наукової картини світу, вербалізує спе-
ціальне поняття, що має своє місце в певній чітко окресленій терміносистемі...” 
[Константинова 2004: 6].

На наш погляд, обидва положення вимагають уточнень: слово в загально-
мовному континуумі, термін у терміносистемі – в обох випадках вербалізують 
і поняття, і концепт, з тією лише різницею, що поняття конструюється, а кон-
цепт реконструюється; слово вербалізує наївно-побутову картину світу, а тер-
мін – наукову картину світу. 

Отже, розглянемо наукову vs протонаукову концептуалізацію того фраг-
мента когніції, який стоїть за прототермінопоняттям “кобзар”. Оскільки йти-
меться про наукове vs протонаукове, а не наївно-побутове осмислення ре-
ферента, доцільним буде говорити не про власне наївне поняття “кобзар”, 
а про його ментально-мовний корелят – прототермінопоняття “кобзар”, позна-
чені в обох випадках тією самою лексемою кобзар. 

Незважаючи на солідний обсяг історико-культурологічних, мистецтвознав-
чих, [етно]музикознавчих, епосознавчих досліджень (у тому числі й дисерта-

135 Consubstantional “єдиносущний” [БАРС: 300].Consubstantional “єдиносущний” [БАРС: 300].Consubstantional
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ційних), присвячених вивченню такого феномену, як кобзарство (К. Квітка, 
Г. Хоткевич, О. Фамінцин, Ф. Колесса, Ф. Бахтинський, Ю. Виноградський, 
О. Дей, Б. Жеплинський, М. Лисенко, А. Малинка, Т. Пащенко, М. Поло-
тай, О. Правдюк, Д. Ревуцький, О. Русов, Л. Шевченко, Ф. Лавров, М. Хай, 
М. Підгорбунський, Н. Морозевич, О. Богданова, О. Дубас, О. Олексієнко, 
М. Долгов, В. Дутчак, Т. Мартинова, А. Омельченко та ін.) [Квітка 1924; Жеп-
линський 2000; 2002; Лавров 1980; Хай 1993; Підгорбунський 2004; Морозе-
вич 2003; Богданова 2002; Дубас 2002; 2002*; Олексієнко 2003; Долгов 1998; 
Дутчак 1996; Мартинова 1999; Омельченко 1967], сьогодні фактично немає 
власне лінгвістичних розвідок, у яких би поняття “кобзар” розглядалося в його 
термінолектному vs прототермінолектному статусі, тобто як таке, що входить 
до системи мистецтвознавчих, зокрема літературознавчих, фольклористичних 
та [етно]музикознавчих, понять і особливо понять вокально-інструментально-
го виконавства як одного з різновидів словесно-музичного мистецтва. Розгля-
немо його далі в нашому дослідженні.

2. АРХІТЕКТОНІКА МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО КОНЦЕПТУ “КОБЗАР”
Архітектоніку [прото]наукового концепту “кобзар” визначаємо за допомо-

гою тих ментальних структур, які беруть участь в організації його семантики 
ментальності. Кожна з таких структур є своєрідним параметром опису-моде-
лювання концепту-мінімуму. Домінантою семантики ментальності досліджу-
ваного концепту в науково-мистецькій картині світу є однойменне мистецтво-
знавче [прото]термінопоняття “кобзар”. 

2. 1. Мистецтвознавче [прото]термінопоняття “кобзар” у системі інших 
мистецтвознавчих термінопонять. Ураховуючи загальну будову поняття вза-
галі, описану в сучасних логіках [Жеребкін 2004: 25–61; Тофтул 2003: 24–68; 
Сумарокова 2003: 43–68; Бандурка 2002: 15, 35–47], спроектуємо її на мистец-
твознавче [прото]термінопоняття “кобзар”. 

І. Ім’я [прото]термінопоняття – І. Ім’я [прото]термінопоняття – кобзаркобзар. Його можна схарактеризувати 
у двох аспектах – ономасіологічному та семасіологічному. 

1. В ономасіологічному аспекті: 
1/а. За типом позначуваного фрагмента дійсності – просте, однослівне 

позначення. 
1/б. За обсягом інформації – таке, що має: 
• той самий обсяг інформації, що й [прото]термін бандурист “українсь-

кий народний співець, в минулому – мандрівний сліпий музикант з поводирем, 
який виконував думи, народні пісні та інші твори, часто власні, супроводжу-
ючи свій спів грою на бандурі (див. кобзар)”, де бандура – це “український 
народний щипковий багатострунний інструмент із системою важелів для пе-
рестроювання в будь-якій необхідній тональності, що поєднує в собі ознаки 
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лютні та цитри (від 7 до 40 струн, корпус дерев’яний овальної форми, гриф 
з кілками для 10-14 басових струн та великої кількості приструнків – до 50)”; 
“один з найдавніших українських народних струнно-щипкових інструментів, 
що походить від лютні; аналогічні інструменти були в інших країнах, про що 
свідчать їхні назви – англ. бандоре, ісп. бандурріа, груз. пандурі” [ЮМС: 21–
22; МЭС: 53; МУ (1): 140]; 

• обсяг інформації, обсяг інформації, обсяг інформації близький до обсягу інформації [прото]терміна лірник
“народний український музикант-співак, який складав і виконував думи та 
пісні, акомпануючи собі на лірі”, де ліра – це “струнний музичний інструмент 
зі струнами, розміщеними паралельно до поверхні резонансового корпусу”; 
“давньогрецький музичний інструмент”; “грецький народний струнний інс-
трумент, подібний до лютні, з грушоподібним корпусом, короткою шийкою, 
головкою з єдиного шматка дерева, однією мелодичною, двома бурдонними 
і трьома резонансними жильними струнами”; “смичковий італійський струнний 
інструмент XVI–XVII ст. з 5–14-ма струнами, за формою подібний до скрип-
ки”; “народний слов’янський струнний інструмент з прямокутним корпусом, 
де замість смичка використовується невелике колесо”; “ліра-гітара – різновид 
гітари з корпусом, схожим на давньогрецьку ліру”; “кавалерійська ліра – мета-
лофон, комплект металевих пластин, вертикально закріплених на ліроподібній 
рамі, прикрашеній кінським хвостом”; “рама з деревини, до якої прикріплені 
педалі рояля” [ЮМС: 140–141]; 

• різний обсяг інформації щодо інших лексем. 
1/в. За структурним типом знакової одиниці – ціліснооформлене (за спо-

собом позначення поняття), одноосновне (за кількістю основ), розчленовуване
(за морфемною структурою) найменування, вторинне / похідне від лексеми 
кобза (за зовнішньою формою, або формальним показником), другого ступе-
ня похідності (за словотвірною структурою, ступенем похідності та вихідною 
формою), відіменниковий / вторинний іменник, семантично мотивований лек-
семою кобза-бандура [МУ (1): 140] (за внутрішньою формою). Остання є і фор-
мальним, і семантичним мотиватором засвідченого в музикознавчих працях 
юкстапозита кобзар-бандурист [Грица 2002: 6; Підгорбунський 2004]. Пор.: 
формальну (кобзар ← кобза + елементарний мутаційний суфікс136 -ар) та семан-
тичну (кобзар, кобзар-бандурист ← кобза-бандура або кобза (бандура)) моти-
вації лексеми кобзар, де кобза – рос., бр., болг. кобза, п. kobza, ч., слц. кobza – 

136 Поняття М. Докуліла. “За М. Докулілом суфікси можна поділити на: транспозиційні, 
які формують у складі похідного слова нове частиномовне значення, проте успадковують незмінним 
власне лексичне значення твірної основи; мутаційні, що формують нове категоріальне або розряд-
не значення похідного слова, а отже, кардинально змінюють лексичну семантику твірної основи, 
при цьому змінюючи або залишаючи незмінним частиномовне значення твірної одиниці; модифі-
каційні, які залишають незмінними частиномовне та категоріальне або розрядне значення твірного 
слова і лише додають до них нові ознакові оцінні компоненти” [Карпіловська 1999: 33]. 
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запозичення з тюркських мов; очевидно, походить від тур. kopuz “вид одно-kopuz “вид одно-kopuz
струнної гітари” / “різновид арфи” (пор. тат. kopyz “скрипка”; “музичний ін-kopyz “скрипка”; “музичний ін-kopyz
струмент, що має 8 струн”) [ЕСУМ (2): 476; ФЭСРЯ (2): 268]. А укр., бр. бан-
дура “кобза” (XVIII ст.) запозичено з грецької мови або, можливо, через поль-
ську (п. bandura) з італійської (італ. pandūra), що походить від гр. πανδοϋρα
“цитра” / “кіф(т)ара” через лат. pandūra, яке було запозичено, мабуть, з Лідії 
[ЕСУМ (1): 133; ФЭСРЯ (1): 120]. Першу лексикографічну згадку про лексе-
ми кобза і бандура на східнослов’янських теренах датують відповідно 1704 р. 
і 1780 р. [ССРЛЯ (1): 265; (5): 1083]. 

Свої спостереження щодо кобзи та бандури, а також відповідних назв на 
позначення цих інструментів ще на початку ХХ ст. (1910 р.) висловив М. Сум-
цов в одній із праць: “Тепер кобзу і бандуру вважають за один струмент, але 
в давні часи ці струменти відрізнялись. Обидва назвища чужоземні, одно – коб-
за – з азійського сходу, друге – бандура – з європейського заходу; кобза при-
йшла на Украіну раніш, а бандура пізніш і обняла два назвища – своє власне 
і чуже – старіше. Назва кобзарь старіша і найлюбійша українському вухові; 
через те, мабуть, і Тарас Шевченко назвав свій славнозвісний збірник творів 
“Кобзарем”. В 80-х рр. ХVІІІ ст. український історик Ригельман розріжняв гру 
на бандурі в городах і гру на кобзі в селах. Значить була якась відміна між бан-
дурою міською, як кращим струментом, і сільською кобзою, простійшим. Сло-
во кобза відомо було ще половцям в ХІІ в. У інших народів, тюркського коліна, 
у татар, турків теж існує струмент з такою назвою. У хорватів, чехів, поляків 
цей струмент був теж уживаний. У запорожців кобза була звичайним струмен-
том; в піснях вона зветься подорожньою. Невідомо, звідкіль зайшла кобза на 
Русь-Украіну, і коли, од кримських татар, в ХV в., як думає-гадає Фамінцин, 
чи раніш, в ХІІ або ХІІІ вв., од близьких сусідів половців. Перше кобза мала 
тільки три струни, а потім, піддавшись впливу бандури, набула 12 струн і того 
більше. Бандура була вже з початку ХVІІ в. в Англії, Еспаніі, Італіі; звалась та-
мечки подібно pandura, bandurrio. Перше занесли іі в Польщу італійські музики, 
а з Польщи бандура зайшла на Украіну, попереду в панських дворах, а потім 
і по сільських хатах... Бандури, мабуть, зайшли на Украіну з далекого захо-
ду або півдня, може через сербських та болгарських співців, яких на Балканах 
в старі часи було багато. Як струмент добрий, гучний, бандура живе і досі 
на Украіні. ...Е досить грунта для думки, що украінські бандуристи були попе-
реду подібні до болгарських пандурів. У болгарських царів так звали військо, 
мабуть, передній ряд з музиків...Украінські козацькі бандуристи дуже подібні до 
болгарських пандурів. Козаки часто заходили за Дунай і безперечно здибались з болгарських пандурів. Козаки часто заходили за Дунай і безперечно здибались з болгарських пандурів. Козаки часто заходили за Дунай і безперечно здиба
пандурами, або, як іх зове в XVIII в. Тренк, бандурами” [Сумцов 1910: 3–4, 7]. 

137 “Пандури втручались в нутряні діла і відносини, через те іх залічили в крамольники; царі 
почали дивитися на них скоса і гнати іх, і пандури повинні були перейти в бездомовних мандрах 
музиків, иноді були розбійниками і злодіями. О половині ХVIIІ в. в Славоніі пандур лічили кращими 
музиками в військах. Мали вони особливу одежу – червоний кобеняк...” [Сумцов 1910: 7].
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М. Селівачов додає: “...і літературні, і візуальні відомості переконливо свід-
чать: протягом ХІХ ст. лютнеподібний український національний музичний 
інструмент замінився на гусле-(чи арфо)подібний. Назва ‘кобза’ пов’язувалася, 
в основному, з першим, а ‘бандура’ – з другим інструментом, хоча використо-
вувалися обидва слова й синонімічно, надто (з легкої руки Тараса Шевченка?) 
у ХХ ст.” [Селівачов 1993: 56].

Сьогодні в музикознавстві [прото]термін кобза функціонує на позначення 
“старовинний український народний щипковий інструмент (має грушоподібний 
корпус, шийку з 4–10-ма ладами, від 5–10 струн і приструнків), який з ХVIIІ ст. 
витіснила з ужитку більш досконала бандура (щоправда, кобза й досі входить 
до складу оркестру народних інструментів: мала, середня, ритм-кобза, велика 
басова)”; “струнний щипковий інструмент молдавсько-румунського, польського 
походження, подібний до лютні (має чотири струни, звук видобувають за допо-
могою плектра)”; “польсько-українська волинка” [ЮМС: 118; МЭС: 256].

Виходячи з усього сказаного, можна зробити висновок, що лексеми кобзар, 
бандурист і лірник в етномузикознавчому та історико-культурологічному тер-лірник в етномузикознавчому та історико-культурологічному тер-лірник
мінолектах можуть вступати:

• у відношення системної синонімії, що ініціює відповідну взаємодію між 
[прото]термінопоняттями:

– кобзар – бандурист. Пор., наприклад, синонімічну заміну назв кобзар
і бандурист у словосполученнях кобзар / бандурист Гнат Гончаренко з-під 
Харкова, кобзар / бандурист Данило Бандурка (гайдамацький), кобзар / бан-
дурист Володимир Максимович Перепелюк, кобзар / бандурист Григорій Се-
менович Кожушко, кобзар / бандурист Григорій Михайлович Любисток, коб-
зар / бандурист Олександр Андрійович Маркевич, кобзар / бандурист Павло 
Варламович Носач, кобзар / бандурист Петро Іванович Гузь [Лавров 1980] 
та їхню контекстуальну актуалізацію “Мабуть, сліпий бандурист чи, сказати 
б, кобзар співав пісень їхньої милої далекої вітчизни...” [Білокінь 1993: 11];

– кобзар – лірник. Пор., наприклад, синонімічну заміну назв кобзар і лір-
ник [Богданова 2002] у словосполученнях ник [Богданова 2002] у словосполученнях ник лірник / кобзар Семен Говтван(ь), 
лірник / кобзар Антон Скоба з Багачки [Лавров 1980] та контекстуальну акту-
алізацію лексем кобзарознавці і кобзарознавці і кобзарознавці лірник у тексті “лірник у тексті “лірник Тенденційно звучать постійні 
звинувачення радянських кобзарознавців... на адресу П. Куліша, який вилучив 
зі своїх “Записок Южной Руси” легенду “Про бідного Кирика і зажерливого 
попа”. Натомість мусується хибна теза про атеїстичні мотиви у реперту-
арі лірників” [Хай 1993: 40]. Пор. також: “Компакт-диск відомого бандуриста 
і лірника Тараса Компаніченка продовжує серію дисків кобзарсько-лірницької 
традиції… На диску цього талановитого кобзаря презентовано … “Святому 
Юрію”, “Олексій – Божий чоловік” (http://www.ukrfolk.kiev.ua/club/club.php? 
language=ukr&page=catalog). 

У даному випадку йдеться про концептуальну, а не мовну синонімію, де 
розрізняємо концептуальні синоніми як формально диференційовані слова, 
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семантично тотожні або близькі за позначуваним об’єктом мислення – референ-
том, і мовні синоніми – як слова, які при формальній відмінності мають тотожні 
або близькі значення. Якщо, скажімо, лексеми кобзар і бандурист синонімізу-
ються на основі концептуальної близькості будови інструментів, від назв яких 
вони походять, то лексеми кобзар і лірник – на основі концептуальної близь-лірник – на основі концептуальної близь-лірник
кості процедурно-структурної організації кобзарських та лірницьких цехів, ви-
конавських технік кобзарів та лірників, побуту й соціального статусу цих про-
шарків населення тощо. Концептуальна синонімія між зазначеними лексемами 
можлива лише за умови часткової міжвидової нейтралізації на основі ознаки 
“виконавець на кобзі-бандурі” (для кобзар і бандурист) і “виконавець дум” (для 
кобзар, бандурист і лірник). Однак зазначимо, що лексеми кобзар і бандурист
тісніше взаємодіють між собою в синонімічному відношенні (близькі синоніми, 
майже повна нейтралізація міжвидової взаємодії), ніж лексеми кобзар і лірник
(далекі синоніми, лише часткова нейтралізація міжвидової взаємодії);

• у відношення концептуальної дифузії / синкретизму видових назв як 
міжвидової взаємодії, наприклад: кобзар-бандурист [Грица 2002: 6; Підгор-
бунський 2004] і кобзар-лірник [Хай 1993: 38–41, 42]. В останньому випадку, кобзар-лірник [Хай 1993: 38–41, 42]. В останньому випадку, кобзар-лірник
очевидно, виявляє себе дія явища семантичної аналогії до взаємодії термінів 
кобзар і бандурист; 

• у відношення диференціації лексем кобзар, бандурист, лірник за їхніми лірник за їхніми лірник
специфічними, відмінними ознаками, мотивованими диференціацією відповід-
них твірних кобза, бандура, ліра [див. вище]. 

Крім вищезазначених системних синонімічних зв’язків лексема кобзар
у наукових текстах виявляє також і контекстуальну синонімію: 

• з лексемами-однословами:
– піснетворець, співець, наприклад: “Піснетворцями та співцями на Русі-

Украіні здавна були окремі люди... Прозивались вони... пізніш бандуристами, 
кобзарями, лірниками” [Сумцов 1910: 1] (часткова нейтралізація родо-видової 
взаємодії); 

– старець / дід (назва, незалежна від віку [Лось 1993: 31]) / самоназва лю-
бок (звідки й термін бок (звідки й термін бок любецький лемент / лебійська мова, яким / якою володі-
ли старці і яка слугувала для конспірації від переслідувань властей) “мандрів-
ний / жебручий співець (переважно сліпий або каліка), що співав богомольних 
пісень, інколи акомпануючи собі на кобзі, бандурі або лірі”, наприклад: “Пан-
телеймон Куліш у своїх “Записках о Южной Руси” (1856 р.) розповів про 
трьох кобзарів – А. Никоненка з міста Оржиці (Лубенського повіту, на Пол-
тавщині), А. Шута з міста Олександрівки (Сосницького повіту, на Чернігів-
щині) та М. Ригоренка із села Червоний Кут Харківської губернії.., від яких 
записав багато варіантів козацьких дум. Він описав “жебруючого сліпого 
старця”, навчання в школах, згадав про “старечих королів”. П. Куліш зазна-
чав, що жебруючі діди відігравали важливу роль у вихованні народу, нагаду-
ючи йому про Бога, добрі діла і підтримуючи таким чином на певній висоті 
їхнє моральне життя” [Підгорбунський 2004: 16]; 
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– мамай “мандрівний духовно одержимий співець-музикант, що жив 
здебільшого відлюдно в степах, впадав у транс під час виконання співу під 
акомпанемент кобзи-бандури, яку тримав у руках, перебуваючи в позі лотоса 
(підібравши ноги по-східному)” [Ткач 2005], наприклад: “Мамай козак(підібравши ноги по-східному)” [Ткач 2005], наприклад: “Мамай козак(підібравши ноги по-східному)” [Ткач 2005], наприклад: “ , тра-Мамай козак, тра-Мамай козак
диційна назва української народної картини, відомої у багатьох варіантах 
(Козак-бандурист, Козак-душа правдивая); спільною рисою є зображення ко-
зака (можливо, гайдамацького атамана ХVII ст.), що сидить, підібравши ноги 
по-східному, грає на бандурі [на деяких малюнках зображено власне кобзу 
в дещо іншому, ніж у справжнього мамая, положенні, що, власне, й засвідчує 
явище концептуальної синонімії у відповідних назв] або палить люльку; поруч 
кінь, на якому розвішано зброю; зображення часто супроводжується віршо-
ваним текстом; низка учених вбачає у цьому зображенні елементи, запозичені 
із культури калмиків-буддистів” [УСЕ: 821]138;

• з юкстапозитами:
– богатир-піснетворець, наприклад: “Наступним етнографом, хто звер-

нув увагу на таємну мову кобзарів та лірників, … був Ф. Николайчик....Велику 
дискусію серед науковців викликала праця П. Житецького “Мысли о народных 
малорусских думах”,...де автор говорить про творців дум. На його думку, це 
були “старці”, що проживали в шпиталях, поблизу шкіл....Із середовища стар-
ців поступово виділився особливий тип військових кобзарів, або бандуристів, 
які були при козацьких загонах... На що М. Сумцов відмічає: “Можливо, що і 
“старці” були творцями дум, але не такі убогі, якими вони є в книзі Житець-
кого…”, а “…богатирі-піснетворці, спадкоємці древніх Баянів, приятелі захід-
них вагантів і голіардів” [Підгорбунський 2004: 20–21]; 

– бард-співець, наприклад: “Багато лірників на лівому березі виконували 
думи і майже всі кобзарі – псальми... Однак селяни і барди-співці не мали так-
сономічної класифікації, і розрізняли ці два твори звичайно лише за назвами. 
Для них псальми і думи були одним виконавчим жанром…” [Нолл 1993: 19] 
(часткова нейтралізація родо-видової та міжвидової взаємодії);

– козак-бандурист, наприклад: “Про кобзарів ХVІІІ ст. Данила Бандурка 
та Грицька Кобзаря маємо дуже короткі відомості. У літературі розпові-
дається, що козак-бандурист Данило Бандурка був активним учасником гай-
дамацьких збройних походів проти польсько-шляхетських поневолювачів... 
Чим же займався Данило Бандурка на Січі? Насамперед він був хорошим бан-
дуристом” [Лавров 1980: 57] тощо; 

• з перифразами, наприклад: українські гуслярі (C. Білокінь); українські гуслярі (C. Білокінь); українські гуслярі виконав-
ці [українських] дум / народних псальм, творці [козацьких] [та виконав-

138 Окремі дослідники до контекстуальних синонімів юкстапозита кобзар-бандурист відносять 
також лексему юродивий, уживану на позначення “одержимий Господом співець-музикант, який 
спеціально себе осліплював для того, щоб грати на кобзі-бандурі й співати богомольних пісень” 
[Ткач 2005].
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ці] [українських народних] дум народних] дум народних (Б. Кардан), сільські / мандрівні / блукаючі 
виконавці, виконавець фольклорного жанру, первинний виконавець-носій 
традиції, вторинний виконавець-відтворювач, концертний виконавець, ор-
феї української землі (В. Горленко), феї української землі (В. Горленко), феї української землі сліпі [сільські] барди, жебруючі [сліпі] 
старці139 (П. Куліш), мандрівні / сліпі / професійні / божі старці, сліпі козаки 
(сліпий козак, що грав на бандурі), старі воїни-козаки (П. Житецький), сліпі 
/ мандрівні / блукаючі / бродячі / сільські / професійні / придворні / народні 
/ українські музúки / музиканти, народні / українські / епічні / мандрівні / 
сліпі / професійні співці / співаки, співці українських сіл, співці українсько-
го козацтва, мудрий співець (В. Ємець), козацькі співці дум (Ф. Колесса), 
творці та співці дум, співець чужих легенд, жебрущі співці побожних пі-
сень (Ф. Колесса), народні музúки-співці, українські військові музúки і спів-
ці, національні співаки-музиканти (В. Василенко), народні співці-банду-
ристи, сліпий бандурист, українські козацькі бандуристи (О. Фамінцин), 
професійні співці-сліпці, придворні менестрелі, божі люди (за народною 
термінологією), каліки перехожі / каліки-перехожі, народні умільці, носії 
традицій, старечі королі (П. Куліш), традицій, старечі королі (П. Куліш), традицій, старечі королі жебруючі діди (П. Куліш), сліпі рап-
содії (М. Цертелєв), содії (М. Цертелєв), содії народні рапсоди (П. Тихонов), рапсод степу (про Вере-
сая), спадкоємці древніх Баянів (М. Сумцов), спадкоємці скальдів (Демешки), 
приятелі західних вагантів і голіардів (М. Сумцов), проповідники християн-
ських ідей (Ф.Колесса), сліпі домрачеї, просвітителі народу, скальди війська
(А. Скальковський), болгарські пандури (О. Фамінцин), Гомери України
(А. Луначарський), носії дум (співці дружинної поезії), співець-творець думи
тощо [Грица 2002: 115; Білокінь 1993; Нолл 1993; Кононенко 1993; Хай 1993; 
Ханко 1993; Луговський 1993; Історія української музики 1989: 50; Підгор-
бунський 2004; Сумцов 1910; Лавров 1980; Пазяк 1997].

В останньому випадку можна говорити про синтагматично зумовлене вер-
бальне визначення, репрезентоване перифрастичними зворотами в наукових, 
зокрема мистецтвознавчих, текстах. Це яскравий приклад перифрастичного 
термінотворення на основі родо-видової та міжвидової взаємодії. 

Терміном перифраза, як справедливо зазначає Л. Грехньова, у філології 
позначають досить широке коло мовних / мовленнєвих явищ, тобто цей термін 
не має чіткої та єдиної предметної віднесеності [Грехнева 1994: 53]. За нашою 
термінологією концептуально багатозначний. 

Існує думка, що “перифразами (або парафразами) називають слова, словоспо-
лучення, а іноді й цілі речення, які являють собою образно-переносне, описове, 
‘неофіційне’ найменування предметів, речей, дій, подій, понять, істот, осіб. Пе-
рифрази вживаються для передачі змісту іншого (офіційного, необразного) сло-
ва або словосполучення. ...Перифрази обов’язково містять оцінку того, що вони 

139 С. Грица проводить паралель між “Божими старцямиС. Грица проводить паралель між “Божими старцямиС. Грица проводить паралель між “ ” і східними суфіями (“святими людь-
ми”) та буддійськими  “архатами” (достойниками) [Грица 2002: 143].
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називають, і ніколи не бувають звичайними лексичними паралелізмами до існу-
ючих назв. Перифрази іноді називають різновидами синонімів... Вони запобіга-
ють тавтології... На відміну від лексичних паралелізмів перифрази обов’язково 
є образними, емоційно-експресивними назвами” [Регушевський 1984: 41]. 

Ми беремо до уваги ті визначення, згідно з якими перифраза – це словес-
ний описовий вислів, зворот, який є результатом комунікативно мотивованої, 
вторинної, ознакової номінації; вона може бути побудована як на основі мета-
фори, метонімії та інших тропів, так і на основі власне ознакового описового 
відношення до об’єкта [Грехнева 1994; Регушевський 2000]. 

Немає одностайності й щодо визначення співвідношення між синонімами 
та перифразами. Одні дослідники вважають, що перифрази не слід ототожню-
вати з синонімами; вони відрізняються від синонімів тим, що мають не близьке, 
а тотожне значення зі словом, яке можуть заступати [Регушевський 1984: 41; 
2000]. Інші науковці розглядають перифрази, формально представлені у виг-
ляді словосполучень, у термінолектах як власне синоніми [Рылов 1994: 61] або 
як контекстуальні синоніми слова чи іншої перифрази, що дають можливість 
висловити свою думку інакше, закцентувавши увагу на якійсь важливій ознаці, 
“затушовуючи” інші ознаки. Перифрази дають можливість не лише уникнути 
повторень, а й висловити оцінку об’єкта, посилюючи виразність тієї інформа-
ції, яку необхідно донести [Грехнева 1994: 57; Богданова 2005: 114]. Ми поді-
ляємо погляди останніх. 

Якщо уважно розглянути вищезазначені перифрастичні звороти, то ми по-
мітимо, що лексему кобзар / кобзарі перифразовано в різний спосіб, а саме: кобзар / кобзарі перифразовано в різний спосіб, а саме: кобзар / кобзарі

• з опорою на співгіпоніми гуслярі, барди, бандурист, менестрелі, рапсо-
ди, домрачеї, скальди, пандури;

• з опорою на гіпероніми-однослови виконавці,виконавці,виконавці музúки / музиканти, співці 
/ співаки;

• з опорою на гіпероніми-юкстапозити музúки-співці, співаки-музиканти; 
• з опорою на гіперо-гіпонім у формі юкстапозита співці-бандуристи; 
• з опорою на предикативний юкстапозит співці-сліпці; 
• з опорою на іменники з ознаками “споріднений” (спадкоємці), “близький” 

(приятелі), “той, хто щось доносить до людей” (проповідники, просвіти-
телі), семантикою зовнішності (каліки, сліпці), вікової характеристики + озна-
кою “досвідчений” (старці, діди), соціального статусу (козаки), метафоричним 
переосмисленням (королі, орфеї, Гомери). 

В основі синонімічної парадигмізації зазначених назв лежить нейтраліза-
ція між термінопоняттями “співець-поет”, “співець”, “поет-музикант”, “музи-”, “музи-”, “
кант”, “поет-співак”.

У структурному відношенні це складні поняття, репрезентовані на мовному 
рівні атрибутивними синтагмами таких типів:

• A+N (українські гуслярі, сільські виконавці, мандрівні виконавці, блу-
каючі виконавці, концертний виконавець, мандрівні старці, сліпі старці, 
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професійні старці, божі старці, сліпі козаки, мудрий співець, сліпий бан-
дурист, придворні менестрелі, божі люди, народні умільці, старечі королі, 
сліпі рапсодії, народні рапсоди, сліпі домрачеї, болгарські пандури);

• A+A+N (сліпі сільські барди, сліпі українські музúки, сліпі українські му-
зиканти, мандрівні українські музúки, мандрівні українські музиканти, сіль-
ські українські музúки, сільські українські музиканти, професійні українські 
музúки, професійні українські музиканти, придворні українські музúки, при-
дворні українські музиканти, народні українські музúки, народні українські 
музиканти, народні професійні співці, народні професійні співаки, українсь-
кі професійні співці, українські професійні співаки, епічні професійні співці, 
епічні професійні співаки, мандрівні професійні співці, мандрівні професійні 
співаки, сліпі професійні співці, сліпі професійні співаки, українські військові 
музики, українські військові співці, українські козацькі бандуристи);

• N+[A]+N (спадкоємці скальдів, творці дум, співці дум, носії традицій, N+[A]+N (спадкоємці скальдів, творці дум, співці дум, носії традицій, N+[A]+N
рапсод степу (про Вересая), просвітителі народу, скальди війська, Гоме-
ри України, носії дум, виконавці [українських] дум, виконавці [народних] 
псальм, творці [козацьких] дум, виконавці [козацьких] дум); 

• N+A+N (виконавець фольклорного жанру, орфеї української землі, спів-
ці українських сіл, співці українського козацтва, співець чужих легенд, спад-
коємці древніх Баянів, приятелі західних вагантів і голіардів, проповідники 
християнських ідей, співці дружинної поезії); 

• N+[A+A]+N (творці [українських народних] дум, виконавці [україн-N+[A+A]+N (творці [українських народних] дум, виконавці [україн-N+[A+A]+N
ських народних] дум); 

• A+N+N (козацькі співці дум)A+N+N (козацькі співці дум)A+N+N ;
• A+N-N (вторинний виконавець-відтворювач, старі воїни-козаки, на-

родні музúки-співці, народні співці-бандуристи, національні співаки-музи-
канти, професійні співці-сліпці);

• A+N-N+N (первинний виконавець-носій традиції)A+N-N+N (первинний виконавець-носій традиції)A+N-N+N ;
• T+[A]+N (жебруючі діди, жебруючі [сліпі] старці, блукаючі українські 

музúки, блукаючі українські музиканти, бродячі українські музики, бродячі 
українські музиканти); 

• T+N+A+N (жебрущі співці побожних пісень)T+N+A+N (жебрущі співці побожних пісень)T+N+A+N ;
• N-N+N (співець-творець дум). 
1/г. За термінотворчим потенціалом лексема кобзар вступає в епідигматич-

ні зв’язки:
• зі словотвірними похідними, витвореними способом:
– суфіксації: кобзар+к(а), кобзар+ик, кобзар+ськ(ий) (наприклад, у термі-

носполученнях кобзарська манера гри / співу, кобзарська мова, кобзарська 
традиція, кобзарські школи, кобзарські мелодії, кобзарські братства, 
кобзарські думи, кобзарське слово, кобзарський мелос, кобзарська туга), 
кобзар+ств(о) (наприклад, у терміносполученнях українське кобзарство, су-
часне / сьогоднішнє кобзарство, традиційне кобзарство, концертно-сценічне
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кобзарство, козацьке кобзарство, старцівське кобзарство), кобзар+юва(ти) 
→ кобзарюва+нн(я);

– суфіксації та префіксації водночас: по-+кобзарськ+ому;
– композиції, або основоскладання: кобзар(о)знавство, кобзар(о)знавчий, 

кобзар(о)знавець (наприклад, у терміносполученнях вітчизняні / українські 
кобзарознавці, зарубіжні кобзарознавці), кобзарсько-лірницький (наприклад, 
у терміносполученнях кобзарсько-лірницька традиція, кобзарсько-лірниць-
кий епос, кобзарсько-лірницький образ);

• із витвореною способом онімізації назвою Кобзар та її похідними Коб-
зарів, Кобзиста “прізвище людини” та Кобзарівка, Кобзарівці Тернопільської 
області “населені пункти”140.

1/д. За номінативною дистрибуцією лексема кобзар / кобзарі сполучається кобзар / кобзарі сполучається кобзар / кобзарі
з іменниками та прикметниками, виявляючи свій лексичний потенціал у таких 
номінативних синтаксичних конструкціях (моделях):

• A+N (українські кобзарі, мандрівні кобзарі, найвидатніші кобзарі, вій-
ськові кобзарі, пізніші кобзарі, сліпі кобзарі, запорізькі кобзарі, справжній 
кобзар, невідомий кобзар, професійний кобзар, козацькі кобзарі, харківські 
кобзарі, чернігівські кобзарі, поодинокі кобзарі, відомі кобзарі, молодий коб-
зар, гарний кобзар, бідні кобзарі, гайдамацький кобзар, знаменитий кобзар, 
сучасні кобзарі, останній кобзар, незрячі кобзарі, перші кобзарі, власний 
кобзар, мудрочолі кобзарі, концертові кобзарі, радянські кобзарі, видатні 
кобзарі, високоталановитий кобзар, славетні кобзарі, придвірцевий кобзар, 
чернігівський кобзар); 

• N+N (кобзар-бандурист, козак-кобзар, сліпець-кобзар, співці-кобзарі, N+N (кобзар-бандурист, козак-кобзар, сліпець-кобзар, співці-кобзарі, N+N
кобзарі-професіонали, побратими-кобзарі, поет-кобзар; мова кобзарів, ре-
пертуар кобзарів, територія кобзарів, роль кобзарів, інтереси кобзарів, ви-
токи кобзарів, середовище кобзарів, поява кобзарів, походження кобзарів, 
вагомість кобзарів, інструментарій кобзарів, твори кобзарів, тип коб-
зарів, звичаї кобзарів, спогади кобзарів, становище кобзарів, учень кобзаря, 
положення кобзарів, опис кобзарів, життя кобзарів, заробіток кобзарів, 
побут кобзарів, діяльність кобзарів, переслідування кобзарів, концерт коб-
зарів, портрети кобзарів, мандрування кобзарів, вагомість кобзарів, ста-
тус кобзарів, імена кобзарів, шлях кобзарів, концерт кобзаря, доля кобзаря, 
твори кобзарів);

• N+N+N (виконавська практика кобзарів, організаційні об’єднання коб-
зарів, пісенна творчість кобзарів). 

2. У семасіологічному аспекті найменування кобзар можна охарактеризу-
вати: 

140 Аналогічно Бандура, Бандурка, Бандурська “прізвища” і Бандурове “населений пункт, село” 
[Дубас 2002: 9].
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2/а. За способом номінації таке, що вживається і в прямому, основному / 
первинному значенні, яке безпосередньо вказує на особу (кобзар “український 
народний мандрівний співець-музикант (часто сліпий), який виконував свої 
пісні та думи в супроводі кобзи (бандури)” [ЮМС: 118], і в асоціативно-роз-
ширеному за рахунок семантичного довантаження шляхом термінолектного 
доосмислення значення (кобзар “загальна назва виконавця на кобзі, бандурі, 
лірі та лютні”; “інструменталіст-виконавець на кобзі-бандурі”; “народно-про-
фесійний співець-музикант”), а також в образно-переосмисленому шляхом 
онімізації, тобто в онімізації, тобто в онімізації переносному значенні, опосередкованому вказівкою на пред-
мет за його суміжністю з іншими предметами (“Кобзар (“Кобзар (“ ” “назва книги, яку 
написав Т. Шевченко”, Кобзар “Т. Шевченко” та “прізвище людини”, зокрема 
кобзар Грицько Кобзар). 

2/б. За відношенням семантичної мотивованості / похідності: для первинно-
го / основного / прямого значення – непохідне / немотивоване; для вторинного – 
похідне / мотивоване первинним значенням. 

2/в. За можливістю лексичної сполучуваності (дистрибуцією) таке, що 
в первинному значенні вільно сполучається з іншими словами, у вторинному 
значенні виявляє свою семантику контекстуально.

2/г. За характером виконуваних функцій / наявністю стилістичного забар-
влення: для прямого / номінативного значення – нейтральне, для окремих ви-
падків асоціативного розширення та асоціативно-образного переосмислення – 
стилістично марковане / піднесене. 

2/ґ. З погляду системних відношень таке, що вступає в ієрархічні / таксоно-
мічні, кластерні та парадигматичні141 зв’язки з іншими мистецтвознавчими, 
зокрема музикознавчими та літературознавчими, термінами або прототер-
мінами на основі спільних ознак. 

ІІ. Зміст [прото]термінопоняття, тобто сукупність суттєвих / концептуаль-ІІ. Зміст [прото]термінопоняття, тобто сукупність суттєвих / концептуаль-
них ознак142 / властивостей предмета пізнання / властивостей предмета пізнання: “співець-музикант”, “україн-
ський”, “народно-професійний”, “акомпанує на кобзі”. Кожна з цих ознак 
є мінімальною одиницею змісту [прото]термінопоняття “кобзар”.

ІІІ. Обсяг [прото]термінопоняття, або клас (множина / множинність) усіх ІІІ. Обсяг [прото]термінопоняття, або клас (множина / множинність) усіх 
предметів, що мають зазначені в його змісті ознакипредметів, що мають зазначені в його змісті ознаки: усі відомі в минулому 
(і навіть поки що невідомі, проте можливі в майбутньому) українські кобзарі 
[див. перелік імен кобзарів нижче]. Кожен індивід такого класу, або елемент 
відповідної множини індивідів, є мінімальною структурною одиницею обсягу 
[прото]термінопоняття “кобзар”.

141 Тут ми спираємося на положення М. Панова, згідно з яким родова та видові назви не утворю-
ють парадигми [Панов 2004: 21]. 

142 Тут концептуальна ознака – це ознака, що бере участь в організації змістової структури того 
чи іншого поняття (як наукового, так і наївно-побутового).
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ІV. Тип [прото]термінопоняттяІV. Тип [прото]термінопоняття: 
1. За ступенем розробленості – протонаукове, оскільки воно сформувалося 

в протонауковий період і сьогодні активно використовується в джерелознав-
чих, історико-культурологічних, мистецтвознавчих, етномузикологічних та лі-
тературознавчих дослідженнях, а також компактно, у місткій формі виражає 
загальнозначуще знання про предмет міркування.

2. За предметною галуззю / галуззю знання – міжгалузеве, зокрема істори-
ко-культурологічне та науково-мистецьке / мистецтвознавче.

3. За ступенем складності – просте.
4. За реальністю / ірреальністю предмета міркування – непорожнє, тобто 

таке, що належить до реально наявного предмета.
5. За змістом – конкретне143, позитивне (не містить у своєму імені негатив-

них формантів), безвідносне (не має парного поняття).
6. За обсягом означуваних предметів – загальне, оскільки його обсяг скла-

дається з більш ніж одного предмета; нереєструвальне, тобто таке, що нале-
жить до необмеженої кількості предметів.

V. Вербальне визначенняV. Вербальне визначення144 / логічна дефініція / детермінація  / логічна дефініція / детермінація 
[прото]термінопоняття “[прото]термінопоняття “кобзаркобзар”, або вказівка на суттєві ознаки, що входять ”, або вказівка на суттєві ознаки, що входять 
у його змісту його зміст: “кобзар” (визначуване / дефінієндум / Dfd) – “український народ-” (визначуване / дефінієндум / Dfd) – “український народ-” (визначуване / дефінієндум / Dfd) – “
но-професійний співець-музикант, що акомпанує собі на кобзі-бандурі” (виз-
начальне / дефінієнс / Dfn). Таке співвідношення одних предметів думки (Dfd) 
з іншими (Dfn) шляхом організації кількох понять у певну єдину закінчену 
думку в логіці називають судженням, за допомогою якого щось стверджується 
або заперечується щодо предмета нашої думки [Логіка 2005: 84]. У нашому ви-
падку – це атрибутивне судження145, яке складається з двох понять: предмета 
нашої думки (суб’єкта судження – S) й ознаки (предиката судження – P), а та-
кож опущеної стверджувальної зв’язки “є”. Пор. [прото]термінологічне та ен-
циклопедичне значення як мовні форми вираження мистецтвознавчої дефініції 
[прото]термінопоняття “кобзар” в спеціальних лексикографічних джерелах – 
музикознавчих і літературознавчих словниках та енциклопедіях [див. вище];

143 “Узагалі поділ понять на абстрактні й конкретні не дуже вдалий – будь-яке поняття в кінцево-
му результаті є абстрактним. Дане протиставлення вводиться лише для того, щоб підкреслити зміс-
тове розходження між реально й ідеально існуючими предметними міркуваннями. Конкретними 
поняттями є такі, котрі належать до об’єктивно існуючих предметів..., тоді як абстрактні поняття
позначають предмети, що спочатку існують тільки в нашій свідомості, але відіграють важливу роль 
в організації нашого суспільного життя, практики й пізнання” [Логіка 2005: 60].

144 Крім вербальних визначень, що формулюються за допомогою слів, розрізняють також невер-
бальні – вказівні, або остенсивні, визначення, які здійснюються шляхом безпосереднього показу (або 
демонстрації) об’єкта, для якого формулюється поняття, і одночасного повідомлення його назви 
[Логіка 2005: 68].

145 У логіці розрізняють також судження існування (наприклад: “Наука існує”) та судження про 
відношення (наприклад: “Харків більший за Полтаву”) [Логіка 2005: 85].

V. Вербальне визначенняV. Вербальне визначення  / логічна дефініція / детермінація  / логічна дефініція / детермінація 
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VI. Тип вербального визначенняVI. Тип вербального визначення: 
1. Реальне (об’єкт виділений із класу об’єктів на підставі певних відмітних 

ознак, що дає змогу розкрити зміст спеціального уявлення про нього).
2. Класичне / класифікаційне, тобто таке, що визначається через вказівку 

на найближчу родову ознаку й видову відмінність: визначуване поняття підво-
диться під інше, ширше, поняття, що є найближчим його родом (інтегральна 
ознака), і вказуються ознаки, що відрізняють визначуване поняття від інших 
понять, які входять до цього роду (диференційні ознаки).

3. Атрибутивне, оскільки видовою відмінністю визначення є якості та 
властивості об’єкта міркування – його атрибути: “український”, “народно-про-
фесійний”, “супроводжує свій спів грою на кобзі” (або “співає”, “акомпанує / акомпанує / акомпанує
грає на кобзі”). 

VII. Осмислення вербального визначення в мистецтвознавчій картині світу:VII. Осмислення вербального визначення в мистецтвознавчій картині світу:
1. Історико-культурологічне: кобзар – “просвітник народу”, “носій націо-

нальних традицій”.
2. Літературознавче: кобзар – “співець-поет”.
3. Музикознавче: кобзар – “співець-музикант”, “співак”, “інструмен-

таліст”, “виконавець на кобзі-бандурі”, “виконавець дум”.
4. Етномузикознавче: кобзар – “виконавець на українському народному 

музичному інструменті”, “виконавець українських пісень / псальм …”, “ук-
раїнський співець-музикант”.

5. Фольклористичне: кобзар – “виконавець думового епосу / позаобрядового 
фольклору”.

VIII. Загальномовна лексикографічна інтерпретація вербального визначен-VIII. Загальномовна лексикографічна інтерпретація вербального визначен-
ня. Представлена лексичними значеннями як мовними формами вираження 
дефініції етномузикознавчого [прото]термінопоняття “кобзар”, засвідченими 
в загальномовних лексикографічних джерелах: “пhвецъ, акомпанирующій 
себh на кобзh”; “поэтъ” [СУМГ (2): 259]; “український народний співець, що 
супроводжує (супроводить) свій спів грою на кобзі” [СУМ (4): 200; УС: 399]; 
“український народний співець-музикант, що акомпанує собі на кобзі, бандурі” 
[ССРЛЯ (5): 1083]; “український народний музикант і співець, виконавець на-
родних пісень та дум, що супроводжує свій спів грою на кобзі (бандурі)” [СЭС: 
593]; “український народний співець, що грає на кобзі” [СРЯО: 241].

IX. Родова ознака / родове поняття за лексикографічною ідентифікацієюIX. Родова ознака / родове поняття за лексикографічною ідентифікацією – 
“співець-музикант”. Це складне дифузно-синкретичне мистецтвознавче понят-
тя, в якому інтегруються два поняття: “співець” (виконавець і часто автор пі-
сень, дум, билин, сказань тощо в різних народів, що застосовував мовленнєво-
наспівну манеру виконання; той, хто складає вірші; поет; той, хто зображає, 
оспівує, прославляє кого-, що-небудь у літературі, музиці, живописі і т. ін.; те 
саме, що співак) [ЮМС: 253; СУМ (9): 513, 517] і “музикантсаме, що співак) [ЮМС: 253; СУМ (9): 513, 517] і “музикантсаме, що співак) [ЮМС: 253; СУМ (9): 513, 517] і “ ” (фахівець, який 
професійно володіє музичною спеціальністю, – композитор, диригент, хор-
мейстер, співак, інструменталіст тощо; людина, яка може грати на музичному 
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інструменті й співати; людина, що професійно займається яким-небудь видом 
музичної діяльності – складанням музики, диригуванням, грою на якому-не-
будь музичному інструменті, співом, музикознавством; виконавець музичного 
твору на музичному інструменті; людина, що професійно володіє яким-небудь 
видом музичного мистецтва /композитор, диригент, скрипаль, співак, історик 
музики і т. ін.; виконавець музичного твору на музичному інструменті; у вузь-
кому розумінні – людина, що /той, хто/ грає на якому-небудь музичному інс-
трументі) [ЮМС: 163; БФ: 120; ЭМС: 172; ДС: 120; СУМ (4): 823]. 

Обидва поняття виявляють свою змістову організацію в дихотомії “творець – 
виконавець”. 

1. Перше [“співець”] визначається через синтез музикознавчих понять “вико-
навець” (співак або музикант-інструменталіст, який виконує музичний твір; музи-
кант /інструменталіст, співак/, що виконує музичний твір або яку-небудь партію 
в ансамблі, оркестрі, хорі; музикант-інструменталіст чи співак, що виконує 
музичний твір або окрему партію в опері, хорі, оркестрі і т. ін.; музикант, 
що відтворює будь-який твір, співак, інструменталіст, диригент; той, хто вико-
нує музичний, літературний та інший твір або певну роль у театральній виставі, 
кінофільмі) [ЮМС: 39; БФ: 73; ЭМС: 92; ДС: 73; СУМ (1): 411], непослідов-
но “автор” (людина, що створила художній твір: картину, скульптуру, літера-
турний або музичний твір тощо; людина, що створює літературний, музичний, 
науковий, художній або інший твір; особа, що створила літературний чи 
мистецький твір, здійснила наукове дослідження, зробила відкриття винахід; 
той, хто написав будь-яку працю, твір, лист і т. ін. або розробив якийсь план, 
проект і т. ін.) [СССИ: 10; ЮМС: 6; КШ: 10; СУМ (1): 13], “поет” (письмен-
ник, який пише віршовані твори, поезії, поеми; автор літературних віршованих, 
прозових і драматичних поетичних творів; автор віршованих поетичних творів; 
художник будь-якого виду мистецтва, твори якого відзначаються поетичніс-
тю; той, хто оспівує, прославляє що-небудь; співець) [ПР: 181; СУМ (6): 704], 
“співак” (людина, яка уміє й любить співати, багато співає; той, хто співає; той, 
хто займається співом професійно) [СУМ (9): 513], а також наївно-побутове 
описове поняття “той, хто...”. 

2. Друге [“музикант2. Друге [“музикант2. Друге [“ ”] – через синтез понять “виконавець” [див. вище], “ком-
позитор” (музикант, що створює музичний твір; автор музичного твору, особа, 
що займається складанням музики; інколи композитор є одночасно і виконав-
цем; людина, яка створює музику, автор музичних творів; автор музичних творів) 
[ЭМСЖ: 60; ЮМС: 6; ЭМС: 113; БФ: 88; СУМ (4): 251], “співак” [див. вище], 
“інструменталіст” (музикант, що грає на якому-небудь музичному інструмен-
ті; автор інструментального твору; композитор) [СУМ (4): 34], “фахівець” (той, 
хто досконало володіє якимось фахом, має високу кваліфікацію, глибокі знання 

146 Про концептуальну диференціацію понять “фахівець” і “спеціаліст” у контексті диференціа-
ції понять “фах” і “спеціальність” див. [Іващенко 2001: 92–95].
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з певної галузі науки, техніки, мистецтва тощо; спеціаліст146; той, хто зробив 
якесь заняття своєю професією) [СУМ (10): 570], “людина, що…якесь заняття своєю професією) [СУМ (10): 570], “людина, що…якесь заняття своєю професією) [СУМ (10): 570], “ ”, “той, хто…”. 

Поняття “співець”, “співак”, “автор”, “поет”, “виконавець”, “музикант”, “музикант”, “ ”, 
“інструменталіст”, “композитор” як ключові у визначенні місця етномузи-
кознавчого [прото]термінопоняття “кобзар” у системі інших мистецтвознавчих 
понять профілюють такі предметні сфери / галузі знання: 

2/а. У зоні референції – “вокальне мистецтво”, “мистецтво слова”, “мистецтво слова”, “ ”, “му-”, “му-”, “
зичне мистецтво”, “інструментальне мистецтво”, “виконавське мистецтво”, 
“музично-виконавське мистецтво“музично-виконавське мистецтво“ ”, “вокально-інструментальне виконавство”, 
“музично-поетичне виконавство“музично-поетичне виконавство“ ”, “професійне музичне виконавство”, “пісен-
на творчість”, “інструментальна творчість”, “музично-поетична творчість”, “музично-поетична творчість”, “ ”, 
“виконавська музична культура”, “професійна музична виконавська культура”. 

2/б. У зоні кореференції – “музикознавство2/б. У зоні кореференції – “музикознавство2/б. У зоні кореференції – “ ”, “інструментознавство”, “лі-”, “лі-”, “
тературознавство”, “музична риторика”, “музична риторика”, “ ”, “музична текстологія”, “музична текстологія”, “ ”, “[елемен-
тарна] теорія музики”.

X. Видові / диференційні ознакиX. Видові / диференційні ознаки: “український: “український: “ ”, “народно-професійний”, 
“співає”, “грає / акомпанує на кобзі”. Такі ознаки профілюють предметні сфери 
/ галузі знання: 

1. У зоні референції – “українське мистецтво1. У зоні референції – “українське мистецтво1. У зоні референції – “ ”, “кобзарське мистецтво”, 
“кобзарсько-лірницьке мистецтво”, “бандурне мистецтво”, “народно-про-
фесійне мистецтво”, “музичний фольклор”, “музичний фольклор”, “ ” / “народна [інструментальна] му-
зика”/ “традиційна інструментальна музика” / “мистецтво усної традиції” / “мистецтво усної традиції” / “ ” / мистецтво усної традиції” / мистецтво усної традиції
“традиційний фольклор”, “[українське] народне виконавство”, “думове вико-
навство”, “вокально-інструментальна народна творчість”, “народне інстру-
ментальне мистецтво”, “народна поетична творчість / народна словесність 
/ усна словесність / народна поезія / фольклор”, “словесно-музичний фольклор” 
/ “словесно-музична епіка” / “усне епічне виконавство” / “усне епічне виконавство” / “ ”. 

2. У зоні кореференції – “музична історіографія2. У зоні кореференції – “музична історіографія2. У зоні кореференції – “ ”, “музична етнографія”, “музична етнографія”, “ ”, 
“музична фольклористика“музична фольклористика“ ”, “музична палеографія”, “музична палеографія”, “ ”, “етнологія / народознав-
ство”, “епосознавство”, “[порівняльна] етномузикологія”, “етноіструментоз-
навство”.

XІ. Системні відношення, в які [прото]термінопоняття “XІ. Системні відношення, в які [прото]термінопоняття “кобзаркобзар” вступає ” вступає 
з іншими [прото]термінопоняттями на основі родової та видових ознакз іншими [прото]термінопоняттями на основі родової та видових ознак. Пара-
дигматика системних відношень [прото]термінопоняття “кобзар” фрагментар-
но представлена в історико-культурологічному дослідженні М. Підгорбунсь-
кого. Дослідник, за працями І. Срезневського, А. Фамінцина, М. Сумцова147, 

147 “Піснетворцями та співцями на Русі-Украіні здавна були окреме люди... Прозивались вони 
в далеку старовину людьми “вhдущими”, баянами, скоморохами, шпилями, пізніш бандуристами, 
кобзарями, лірниками; три остані назви виперли усі інші... Поміж цими співцями була ріжниця... – 
одні були з тутешніх, другі захожі з чужини, але згодом ріжниця вменшилась, і назви співців пере-
плутались, поки назви бандуриста і кобзаря не покрили дорешти усі останні” [Сумцов 1910: 1].
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Ф. Колесси, Г. Лозко, О. Горбача, до понять на означення народних співаків, 
музикантів, піснетворців на Русі-Україні, що побутували ще за давніх часів, 
відносить поняття “баян” / “боян” (віщий співак), “старець” / “дід” (співають 
і без інструментального супроводу), “каліка-перехожий” (бродяча, сліпа, по-
творна, з часом мандрівна людина, що співала релігійні пісні та була рецита-
тором духовних віршів), “пілігрим”, “пальмарій”, “пальмоносець” (у Західній 
Європі), “паломник” (на території України), “свірельник”, “скоморох”: “гусель-
ник”, “домрачей”, “волинщик”, “сурнач” (назва скомороха за назвою інстру-
мента, на якому він грав), “чаклун”, “чарівник”, “волхв-[ворожбит]”, “відун”, 
“знахар” (скоморох як учасник бісівських забав, сатанинських ігрищ, який грав 
на бісівських музичних знаряддях), “кудесник”, “жрець”, “віщун”, “ведущий”, 
“відущий”, “шаман”, “потворник”, “кощунник”148 (творці стародавніх переказів 
і міфів – кощунів), “гудець” (той хто грає на музичному інструменті) [Підгор-
бунський 2004: 46–87]. 

У свою чергу, О. Лисенко витоки професійної музичної виконавської куль-
тури вбачає у “жерцях-музикантах” шумеро-аккадської культури, що зароди-
лася на межі ІІІ-ІІ тис. до н. е. в державах давньосхідної цивілізації на території 
Передньої та Малої Азії, Сирії, Дворіччя, Нільської долини, у царствах Шуме-
ри і Аркади, Ассирії і Вавилона, Хеттської республіки і Стародавнього Египту 
[Лысенко 2004]. Зупинімося детальніше на цьому питанні.

1. На основі родової ознаки, або родового поняття (“співець-музикант”), 
[прото]термінопоняття “кобзар” вступає у відношення прямого та опосеред-
кованого підпорядкування / підрядності / субординації / включення, що на рів-
ні мовних форм вираження знаходить втілення у відношеннях гіперо-гіпонімії 
між відповідними іменами цих понять, зокрема: 

1/а. Лексемою-гіпонімом кобзар і лексемами-гіперонімами першого ступеня 
абстрагування співець, музикант, співець-музикант (пряме підпорядкування). 

1/б. Лексемою-гіпонімом кобзар і лексемами-гіперонімами другого ступеня 
абстрагування виконавець і автор, поет = творець (підпорядкування, опосе-
редковане поняттями “співець-музикант” і “співець”, а між лексемами кобзар
і автор – ще й поняттям “поет”). 

1/в. Лексемою-гіпонімом кобзар і лексемами-гіперонімами третього сту-
пеня абстрагування співак (підпорядкування, опосередковане поняттями “співак (підпорядкування, опосередковане поняттями “співак спі-
вець”, “музикант”, “музикант”, “ ”, “співець-музикант”, “виконавець”), інструменталіст, 
композитор (підпорядкування, опосередковане поняттями “музикант”, “спі-
вець-музикант”). 

1/г. Лексемою-гіпонімом кобзар і лексемою-гіперонімом четвертого сту-
пеня абстрагування автор (підпорядкування, опосередковане поняттями “спі-
вець-музикант”, “музикант”, “музикант”, “ ”, “композитор”, “інструменталіст” [див. Рис. 6, 
де стрілочками показано напрямок семантичної мотивації].

148 Кощунник – блюзнір [АГГ: 420].
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Рис. 6.

На особливу увагу заслуговують відношення між лексемами виконавець
і музикант, музикант та інструменталіст. У плані системної організації 
вони виявляють себе в родо-видовій (гіперо-гіпонімічній) залежності. 

У плані семантичних визначень поняття, що їх позначають зазначені лексе-
ми, інколи виявляють себе не через вказівку на видову чи родову ознаку пред-
мета, а через вказівку на безпосередній перелік видів того чи іншого предмета 
[див. визначення цих понять вище].

Окремих коментарів вимагає також семантичний зв’язок між лексемами 
співець і поет, що перебувають у відношенні часткової синонімії, а на рівні 
відповідних понять – у відношенні перехрещення. 

Отже, взаємодію мистецтвознавчих понять на основі родової ознаки-понят-
тя “співець-музикант” у визначенні змістової організації семантичного просто-
ру [прото]термінопоняття “кобзар” репрезентують різні структури, зокрема: 
ієрархічна / таксономічна, представлена родо-видовими відношеннями між по-
няттями, що на рівні мовних форм вираження знаходить відображення в явищі 
гіперо-гіпонімії; ризоморфна структура як фрагмент дифузної взаємодії, част-
кового накладання, або перехрещення, понять (концептуальна складка), що на 
рівні мовних форм вираження виявляє себе в явищі часткової синонімії. 

2. На основі родової ознаки “співець-музикант”, а також видової / диферен-
ційної ознаки “українськийційної ознаки “українськийційної ознаки “ ” [прото]термінопоняття “кобзар” передовсім всту-
пає у відношення підпорядкування / включення до понять:

2/а. “Народний співець-музикант” (перший ступінь абстрагування).
За першим ступенем абстрагування [прото]термінопоняття “кобзар” всту-

пає у відношення супідрядності з етнічно маркованими поняттями, що вира-
жають видову ознаку “співець-музикант як представник того чи іншого ет-
носу / носій етнічних традицій (традиційного фольклору)” (на мовному рівні 
воно представлене відношенням співгіпонімії), а саме: “аeд” (давньогрецький 
співець-імпровізатор, співець, поет, співак, виконавець); “азмaрі” (ефіопський 
співець і музикант, співець-виконавець, півчий); “акин” (казахський, киргизь-
кий поет, поет-імпровізатор, співець, музикант-імпровізатор, виконавець, ав-
тор, співак); “анші” (казахський музикант-співак, співак), “атешафруз”, “лоуд”, “лоуд”, “ ” 
(іранський актор, музикант); “ашуг / ашик” (азербайджанський, вірменсь-
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кий, афганський, адигейський співець, поет, співак, поет-співець; іранський, 
турецький музикант) // “ашик” (кримськотатарський творець-виконавець) // 
“ашуг” (лезгінський музикант-виконавець; табасаранський, татський співець; 
азербайджанський поет, співак і музикант); “бакс” (каракалпацький співець); 
“бард”, “менестрель”, “менестрель”, “ ” (валлійський / уельський, кельтський, шотландський, ір-
ландський співець, поет-співець, автор-виконавець, співак давніх кельтських 
племен; шотландський, ірландський, уельський / валлійський поет); “бард” 
(кельтський, ірландський співець, поет-співак); “бродерзингер” (єврейський 
співак-забавник); “бахші” / “багші” (туркменський музикант, співець, творець 
і виконавець; узбецький співець, поет, творець і виконавець; середньоазіатсь-
кий поет-співець; музикант у Середній Азії; туркменський та узбецький спі-
вець) / “бакші” (киргизький співець, поет); “вагант” (західноєвропейський 
поет, співак, поет-співець; поет-співак в країнах Західної Європи); “віпасан” 
(вірменський співець-розповідач); “гістріон” (актор у Стародавньому Римі; ак-
тор, співак, розповідач, музикант, танцівник, акробат, дресирувальник у краї-
нах Західної Європи; візантійський співець-музикант) = “жонглер” (у Фран-
ції) = “шпільман” (у Німеччині) = “скоморох” (у Московській Русі) = “гусан” 
(у Вірменії) = “кобзар” (в Україні); “гріот” (музикант і співець у Західній Аф-
риці): “арокін” (у Нігерії) = “мендзан” (у Нігерії) = “мендзан” (у Нігерії) = “ ” (у Камеруні) = “джалі” (у Гамбії); “гу-
сан” (вірменський музикант-поет, актор, співець, музикант, музикант-інстру-
менталіст, співець-розповідач); “дастанго”, “касахан” (перський співець) = 
“ашуг”, “бахші” (у тюркських народів); “джегуако” (співець, імпровізатор, 
співак-імпровізатор, виконавець у народів Північного Кавказу; кавказький спі-
вак); “джегуако гибзау” (адигейський співець); “жомокчу” (киргизький тво-
рець-виконавець); “жонглер” (французький музикант, комедіант); “іокулатор” 
(угорський співець); “іланчі” (чеченський та інгушський виконавець); “йирчі” 
(кумикський співець; виконавець); “йирау” (ногайський співець-розповідач); 
“кадаганас” (осетинський співець-оповідач); “каягим / комунго” (корейські му-
зиканти-творці); “кеве” (співець); “кедаї” (кримськотатарський творець-викона-кедаї” (кримськотатарський творець-викона-кедаї
вець); “клезмер” (єврейський музикант-інструменталіст); “кисахан” (перський 
мандрівний народний співець); “кошокчу” (киргизький творець-виконавець); 
“куудул”, “чечендер” (киргизький творець-виконавець); “кюйші” (казахський 
музикант, виконавець); “маромбемузикант, виконавець); “маромбемузикант, виконавець); “ ” (музикант-блазень у Мономотапі – одній із 
держав Південної Африки); “мейстерзингердержав Південної Африки); “мейстерзингердержав Південної Африки); “ ”, “мінезингер”, “мінезингер”, “ ” (австрійський, ні-
мецький, чеський, швейцарський музикант, поет-співець, автор-виконавець, 
поет-співак); “менестрельпоет-співак); “менестрельпоет-співак); “ ” (англійський, французький, нідерландський музи-
кант, поет, розповідач, співець-музикант) = “трувер” = “трубадур” = “жон-
глер”; “мутреб”; “мутреб”; “ ” (іранський музикант); “мутриб” (іранський музикант); “мутриб” (іранський музикант); “ ” (арабський співак); “равій” (арабський співак); “равій” (арабський співак); “ ” 
(арабський співець, співець у Південній та Східній Аравії; єгипетський співак, 
автор); “нагамам” (співак у Південній та Східній Аравії); “оленші” (казахський 
співак, поет, співець, виконавець) = “анші”; “тоюксут” (якутський співець-ім-
провізатор, виконавець); “пандухт” (вірменський співак); “піпха” (корейський 
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музикант-творець); “рапсодмузикант-творець); “рапсодмузикант-творець); “ ” (давньогрецький декламатор, виконавець, співак-
розповідач); “риндрозповідач); “риндрозповідач); “ ”, “дервіш”, “накаль” (іранський музикант); “сазенде” (ка-
ракалпацький інструменталіст); “сесен” (башкирський співець); “скальд” (нор-
везький, ісландський поет, співець, співак, поет-співець); “скоморох” (актор, 
артист, музикант, автор, виконавець, потішник-гострослов, дресирувальник, 
акробат у Московській Русі; давньоруський музикант); “спельман” (шведський 
музикант), “трубадур”, “хугляр / жонглер”, “хугляр / жонглер”, “ ” (виконавець, виконавець-музикант 
в Іспанії); “трубадур” (провансальський поет-співець, автор, виконавець, поет, 
співак); “трувер” (французький співець-поет, виконавець-музикант); “хаміна” (французький співець-поет, виконавець-музикант); “хаміна” (французький співець-поет, виконавець-музикант); “ ” 
(ефіопський співець); “ханенде(ефіопський співець); “ханенде(ефіопський співець); “ ” (азербайджанський, іранський співець, співак, 
виконавець; співець, виконавець на Сході); “хатсамвиконавець; співець, виконавець на Сході); “хатсамвиконавець; співець, виконавець на Сході); “ ” (в’єтнамський співак); 
“хафіз“хафіз“ ” (співак, виконавець у країнах Середньої Азії); “шаїр” (арабський про-
рок, поет, музикант; єгипетський співак, автор); “шпільман” (музикант, вико-
навець, актор, артист, актор-музикант, музикант у германомовних країнах) = 
“жонглер” (у Франції) = “скоморох” (у Московській Русі) = “вагант” та ін. 
[МЭС; ЮМС; ЭМС; ІСМТ; ДС; ЭМСЖ; ЛП; ЛЭС; КЛЭ; СССИ]. 

Стійка етнічно маркована видова ознака може виходити зі змістової струк-
тури мистецтвознавчого термінопоняття, оформлюючись у самостійний 
атрибут, тим самим продукуючи більш-менш сталі номінативні (зокрема 
атрибутивні) словосполучення узагальненої семантики, наприклад: українські 
кобзарі / бандуристи; українські / білоруські лірники; грецькі аеди; сербські 
/ болгарські / південнослов’янські гуслярі; південнослов’янські тамбураші; 
південнослов’янські гайдоші; турецькі ашики; кавказькі / середньоазіатські 
ашуги / жирші [Грица 2002: 41, 113, 115, 143]; ашуги / жирші [Грица 2002: 41, 113, 115, 143]; ашуги / жирші болгарські пандури [Сумцов 
1910: 7] тощо.

Як засвідчують наведені приклади, за даними лексикографічних джерел ро-
дове поняття, під яке підводиться або до якого відсилається дефінієндум, виявляє 
тенденцію до свого родо-видового варіювання, що фактично й підтверджує наше 
положення про недискретність, розмитість меж науково-мистецьких / мистец-
твознавчих понять як одного з різновидів наукових понять узагалі. Така недис-
кретність дає підстави говорити про існування в ментально-мовній свідомості 
мистецтвознавців (що фактично знаходить відображення як у лексикографіч-
них джерелах, так і в наукових дослідженнях), крім простого поняття-абстракції 
“співець / музикант / виконавець / співак / творець / автор / поет / артист / ак-
тор...”, ще й нерозчленованого складного поняття-абстракції “співець-музикант 
/ співець-імпровізатор / співець-виконавець / співець-розповідач / музикант-
імпровізатор / музикант-виконавець / музикант-поет / музикант-інструмен-
таліст / музикант-співець / музикант-блазень / музикант-творець / творець-
виконавець / поет-співець / поет-імпровізатор / автор-виконавець / інструмен-
таліст-виконавець / співак-імпровізатор / актор-музикант / співак-поет...”. 

Така тенденція в лексикографічних виданнях засвідчує намагання лекси-
кографів, використовуючи принцип економії мовних ресурсів та оминаючи 



180

описовий спосіб подання матеріалу, репрезентувати в словниковій статті роз-
ширений обсяг поняття об’єкта, проте в стислий і компактний спосіб шляхом 
поєднання в його змістовій структурі: 

• родового та видового понять, що профілюють предметні сфери і авторсько-
го, і виконавського мистецтва в дихотомії “творець – виконавець”, наприклад: 
“автор-виконавець”, “творець-виконавець”, “музикант-поет”, “музикант-поет”, “ ”, “поет-співець”, 
“співак-поет”, “поет-імпровізатор” (1); 

• родового та видового поняття-дефінієнса, що профілюють ту саму пред-
метну сферу, зокрема здебільшого сферу виконавського мистецтва, наприклад: 
“співець-імпровізатор”, “співець-виконавець”, “співець-розповідач”, “музи-”, “музи-”, “
кант-інструменталіст”, “музикант-імпровізатор”, “музикант-імпровізатор”, “ ”, “музикант-виконавець”, “музикант-виконавець”, “ ”, 
“співак-імпровізатор”, “інструменталіст-виконавець” (2); 

• родового та видового поняття-дефінієндума, наприклад: “співець-ашуг”, “му-”, “му-”, “
зикант-домбрист” [МЭС: 384], “кобзар-артист”, “кобзар-вчений” (В. Ханко про 
Опанаса Сластіона / Сластьона [Ханко 1993]), “музОпанаса Сластіона / Сластьона [Ханко 1993]), “музОпанаса Сластіона / Сластьона [Ханко 1993]), “ úка-гусляр” (про Бояна) [Історія 
української музики 1989: 145], “співак-бандурист” [Вишневська 2005; Бріцин 
1997: 176], “співець-бандурист” [Пазяк 1997: 37], “виконавець-бандурист” [Грица 
2002: 137], “співці-кобзарі” [Лавров 1980: 61] (3); 

• двох видових понять, наприклад: “кобзар-бандурист” [Грица 2002: 6; 
Підгорбунський 2004], “кобзар-лірник” [Хай 1993: 38–41, 42] (4);

• понять, одне з яких характеризує інше, напр.: “кобзарі-професіонали” 
[Бріцин 1997: 180], “музикант-професіонал[Бріцин 1997: 180], “музикант-професіонал[Бріцин 1997: 180], “ ”, “розповідач-майстер”, “розповідач-майстер”, “ ”, “сліпець-
музикант”, “сліпці-лірники” [Сумцов 1910], “умільці-бандуристи” [Сумцов 1910], “умільці-бандуристи” [Сумцов 1910], “ ”, “співці-про-
фесіонали”, “майстри-виконавці”, “майстри-виконавці”, “ ” та ін. [Історія укравїнської музики 1989: 44, 
146; Микитенко 1997: 10], “бандуристи-віртуози” [Дубас 2002*: 1] (5).

Випадки (1) – (4) на рівні мовних форм вираження ілюструють своєрід-
ні назви професій, витворені шляхом словоскладання, в основі якого лежать 
механізми конкретизації родового поняття видовим (1, 3), а також синкрети-
зації або дифузії родового й видового понять (2) та двох видових понять (4) 
як нерозрізнення, злиття в змістовій структурі одного поняття семантичних 
просторів різних понять. Цей факт відображає нерозчленованість самого ре-
ферента – профільного виду мистецтва, зокрема музично-поетичного виконав-
ства, яке взагалі виявляє себе в лоні “синкретичної творчої діяльності (поетич-
ної, музичної і танцювальної) у межах так званого “мусичного” мистецтва, яке 
проіснувало до пізнього Середньовіччя в країнах Західної Європи...149” [Лы-
сенко 2004: 239]. Випадок (5) на рівні мовних форм вираження ілюструють 
назви-характеристики, які у своїй семантичній структурі містять емоційно-

149 О. Лисенко зазначає, що синкретичний тип музично-поетичного виконавства пройшов шлях 
від античного епосу до лірики трубадурів, труверів, мінезингерів і досяг повного розквіту в ХІ–ХІІІ 
ст. [Лысенко 2004: 239]. 
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оцінний компонент150. Як такі, вони витворені також шляхом словоскладання, 
в основі якого лежить дещо інший механізм – апозитивізація словосполучень 
з напівпредикативним зв’язком між його компонентами. 

У лінгвістичних дослідженнях такі випадки словоскладання здебільшо-
го пояснюються тим, що два слова тривалий час використовуються поряд, 
у результаті чого одне зі слів починає підказувати інше, що найчастіше буває 
тоді, коли тимчасові ознаки іменника перетворюються на постійні і в складно-
му слові сприймаються як стала єдність: “Помітна, стійка ознака лягає в осно-
ву слів, оформлених словоскладанням. Часто повторювана їх єдність сприяє 
стягненню двох слів в одне. При цьому велику роль відіграє усталений поря-
док слідування компонентів такого слова. Словоскладання ґрунтується також 
на відношенні семантичного уподібнення двох різних понять на основі якоїсь 
загальної риси” [Клименко 1991: 91]. 

Існує також думка, що на основі напівпредикативних, або апозитивних, син-
тагм продукуються також синтаксичні композити як зрощення, а на основі влас-
не предикативних синтагм – семантичні композити [Тараненко 1989: 163]. 

Однак у нашому випадку апозитивні синтагми швидше продукують не ком-
позити, утворені способом основоскладання, а юкстапозити, утворені спосо-
бом словоскладання. 

Отже, за першим ступенем абстрагування [прото]термінопоняття “кобзар” 
вступає у відношення родо-видової взаємодії (“кобзар” ↓↑ “співець-музикант”) 
та супідрядності (з поняттями, що об’єднуються на основі видової ознаки “на-
родний / носій етнічних традицій”). На мовному рівні вони відповідно пред-
ставлені відношеннями гіперо-гіпонімії та співгіпонімії. 

Змістова структура таких мистецтвознавчих понять характеризується від-
носно слабкою щільністю їхньої семантичної організації, у зв’язку з чим родо-
ве поняття виявляє тенденцію до варіювання. У змістовій структурі таких по-
нять, крім власне когнітивного компонента, є також національно-культурний 
компонент (етнокомпонент), репрезентований не лише безпосередньо через 
вербальну форму вираження, а й у визначеннях таких понять, зокрема через 
вказівку на конкретний етнос. 

Мистецтвознавчі поняття, систематизовані в кластер за ознакою “народ-
ний співець-музикант як носій етнічних традицій”, не мають чітких дефініцій, 
що, у свою чергу, спричинене явищем синкретизму (нерозчленованості) таких 
видів мистецтва, як музично-поетичне та вокально-інструментальне виконав-
ство. Тому дефініції таких понять осмислюються або через абстракції, або че-
рез складні синкретичні поняття, що фактично ускладнює їх класифікацію, 
а отже, й віднаходження місця в системі інших мистецтвознавчих понять. 

150 Окремі зауваження з цього приводу представлені в нашій дисертаційній роботі, присвяченій 
вивченню конотативно-оцінного аспекту семантики назв осіб за родом діяльності, місцем прожи-
вання та національною належністю [Іващенко 1997: 87–89].
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2/б. “Традиційний виконавець” [Пуутеліс 1997: 54] / “народний виконавець” 
[МЭС: 137] / “виконавець народної музики” [ДС: 122] / “виконавець народного 
епосу” / “фольклорний виконавець” [ВФ: 111] / “виконавець фольклору” (другий 
ступінь абстрагування). 

Другий ступінь абстрагування – це змістова організація [прото]терміно-
поняття “кобзар” на основі концептуальної ознаки “народний виконавець” 
[МЭС: 137], що виявляє себе в субознаках “виконавець народної музики” [ДС: 
122]: “виконавець на народному інструменті”, “виконавець народного епосу”, 
“фольклорний виконавець” [ВФ: 111], або “виконавець фольклору”. 

2/б*. Інтегральна субознака “виконавець народної музики” / “виконавець 
на народному інструменті”, або “той, хто грає на народному музичному ін-
струменті” (диференційна ознака “народний музичний інструмент”), включає 
музикознавче [прото]термінопоняття “кобзар”: 

• в ієрархію мистецтвознавчих понять “народний музикант” (за назвою 
народного музичного інструмента)151 (перший ступінь абстрагування) і від-
повідно “народний виконавець-інструменталіст / виконавець на народному 
музичному інструменті” (другий ступінь абстрагування), які корелюють із на-
родними термінопоняттями “гравець” (той, хто грає на якому-небудь музично-
му інструменті) / “музúка” (те саме, що музикант) [ВТС: 195, 544];

• у відношення супідрядності з поняттями “арфіст”, “балалаєчник”, “ба-
рабанщик”, “баяніст”, “бубняр”, “волинщик”, “гармоніст”, “гітарист”, 
“гусляр”, “домбрист”, “домрист”, “дудар”, “зурнач / зурніст”, “кантеліст”, 
“кіфарист / кітарист”, “кураїст”, “леутар”, “лютняр”, “мандолініст”, “ме-
ствіре”, “сазандарі”, “скрипаль / скрипач / скрипник”, “сопілкар”, “сурмар / сур-
мач”, “торбаніст”, “трембітар”, “трубач”, “цимбаліст / цимбалист” та ін. мач”, “торбаніст”, “трембітар”, “трубач”, “цимбаліст / цимбалист” та ін. мач”, “торбаніст”, “трембітар”, “трубач”, “цимбаліст / цимбалист”

У змістовій організації останніх експліцитно або імпліцитно присутній на-
ціонально-культурний компонент (етнокомпонент). 

Експліцитне розгортання національно-культурного компонента виявляє 
себе безпосередньо через семантичну структуру назви музиканта як виконав-
ця-інструменталіста, наприклад: гусляр “народний співець та музикант, який 
виконує билини і пісні, акомпануючи собі на гуслях”; “російський народний 
співець та виконавець на гуслях, що супроводжує грою на них свій спів (епіч-
ні, історичні пісні)” [ВТС: 202; ЮМС: 60; МЭС: 157]; кіфарист / кітарист
“у Стародавній Греції – музикант-виконавець, а також приватний учитель, 
який за платню навчав підлітків гри на кіфарі / кітарі та співу, а також пое-
тики” [ЮМС: 115]; леутар “румунський і молдавський народний мандрівний 
співець-музикант, що супроводжує свій спів грою на леуті (леута (леута (  – народ-
на назва скрипки)” [ЮМС: 138; ]; мествіре “грузинські мандрівні музикан-

151 Лінгвокультурологічний аспект функціонування власне назв народних музичних інструмен-
тів в ареалі російської мовної культури (і лише вибірково в плані порівняння з деякими назвами 
українських народних інструментів) представлено в дисертації І. Саєвич [Саєвич 1999].
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ти-співаки і поети, які виконували шаїрі (частівки), епіко-героїчні та сатирич-
ні пісні під акомпанемент ствірі, супроводжуючи народні вистави і обряди” 
[ЮМС: 154]; сазандарі “музикант-виконавець / виконавець на сазандарі “музикант-виконавець / виконавець на сазандарі сазі … у народів 
Закавказзя” [ЮМС: 232] та ін. Вербалізаторами такого компонента є: при-
кметники-етноніми український, румунський, молдавський, грузинський; при-
кметник із прихованою етнологемою народний; іменники-топоніми у формі 
місцевого відмінка, зокрема в Білорусі, в Польщі, в Литві, в Молдові, в Україні; 
атрибутивні словосполучення з іменником- і / або прикметником-топонімом 
також у формі місцевого відмінку, зокрема в областях Росії, у народів Закав-
каззя, у Стародавній Греції.каззя, у Стародавній Греції.каззя, у Стародавній Греції

Імплікація національно-культурного компонента виявляє себе:
• у семантичній структурі назви музичного інструмента, від якої походить 

назва музиканта (виконавця-інструменталіста) або через прикметник-етнонім, 
або за допомогою іменника-топоніма, прихованої етнологеми, що її виражають 
вербалізатори народний, походження, в контексті визначення через рід і видо-
ву відмінність, наприклад: арфіст “музикант, який грає на арфі” [СУМ (1): 63] 
і арфа “давній народний інструмент, поширений у багатьох країнах: у Закав-
каззі – чангі, дуадастанон, Якутії та ін.” [МЭС: 43]; балалаєчник “музикант, балалаєчник “музикант, балалаєчник
що грає на балалайці” [СУМ (1): 94] і балалайка “російський народний щип-
ковий інструмент з дерев’яним корпусом трикутної форми й трьома (раніше 
двома) струнами, досить поширений і в Україні” [ЮМС: 20]; баяніст “музи-
кант, що грає на баяні” [СУМ (1): 116] і баян “російська хроматична гармоні-
ка” [МЭС: 60]; волинщик [УОС: 137] “той, хто грає на волинщик [УОС: 137] “той, хто грає на волинщик волинці” [СРЯО: 82] 
і волинка “старовинний народний пневматичний музичний інструмент, ві-
домий у багатьох країнах під різними назвами: в Азербайджані – тулум, Ад-
жарії – чибоні, Англії – бегпайп, Білорусі – дуда, Болгарії – гайда, Вірменії – 
тик, Голландії – дуделзак, Грузії – гудаствірі, Молдові – чимпой, Німеччині – 
закпфейфе, Польщі – коза, Росії – дуда, Удмуртії – биз, Україні – баран, козиця, 
міх, Франції – корнемюз, Чехії – дуди, Чувашії – шапар, сарнай, а в Шотландії 
волинка є найбільш поширеним народним інструментом...” [ЮМС: 45]; “на-
родний духовий язичковий інструмент” [МЭС: 114]; домбрист / ног. домбраші
(музикант, що грає на домбрі)152 [УОС: 214; МЭС: 384] і домбра / думбра “ка-
захський двострунний щипковий інструмент, подібний до балалайки та домри, 
з невеликим грушоподібним корпусом і довгим грифом” [ЮМС: 74]; домрист
“музикант, що грає на домрі” [СУМ (2): 366] і домра “старовинний (ХVІ ст.) 
народний струнний щипковий інструмент з грушоподібним корпусом, довгим 
грифом, трьома або чотирма струнами”; “давньоруський струнний щипковий 
музичний інструмент”; “російський народний щипковий музичний інструмент 
з дерев’яним корпусом овальної форми, схожий на мандоліну” [ЮМС: 75; МЭС: 

152 Тут подаємо визначення, не зафіксоване в лексикографічних джерелах. 



184

180]; зурнач / зурніст “музикант, що грає на зурні” [СУМ (3): 732; УОС: 314; 
АГГ: 327] і зурна “народний духовий дерев’яний язичковий інструмент, схо-
жий на гобой” [ЮМС: 94], а також контекстуально “Зурна поширена у народів 
Закавказзя, Середньої Азії, Африки, Індії, європейських країн Середземномор’я, 
Китаю та ін.” [ЮМС: 94]; кантеліст “той, хто грає на кантеле” [СУМ (4): 89] 
і кантеле “карельський та фінський народний струнний щипковий інструмент, 
подібний до гуслів, канеля, канклес” [ЮМС: 107]; кураїст “музикант, що грає 
на кураї” [СУМ (4): 406] і кураї” [СУМ (4): 406] і кураї курай “башкирська і татарська подовжня флейта, 
яка має діатонічний звукоряд та звуковисотний діапазон, що охоплює понад 
2,5 октави” [ЮМС: 132]; лютняр (той, хто грає на лютні)152 [АГГ: 462; УОС: 
405] і лютня “струнний щипковий інструмент східного походження”; “струн-
ний щипковий інструмент близькосхідного походження (див. уд), поширений 
у народів Азербайджану, Молдови, інших країнах Східної та Південної Єв-
ропи, а також Африки й Азії аж до Далекого Сходу (під різними назвами). 
У Західній Європі лютня з’явилася в період пізнього середньовіччя” [ЮМС: 
143; МЭС: 315]; сопілкар “той, хто грає на сопілці” [СУМ (9): 461] і сопілка
“народний духовий інструмент типу подовжньої флейти, виготовлений з де-
рева... Поширена в Україні... У Росії подібний інструмент називається сопель, 
в Білорусі – дудка”; “український народний духовий музичний інструмент із де-
рева або очерету, що має форму порожнистої трубки з отворами” [ЮМС: 250]; 
заст. торбаніст “музикант, що грає на торбані” [СУМ (10): 200] і заст. тор-
бан “український та польський струнний щипковий інструмент, різновид басової 
лютні” [ЮМС: 273]; трембітар “той, хто грає на трембіті” [СУМ (10): 242] 
і трембіта “український нароний духовой інструмент, дерев’яна труба, довжи-
ною до 3-х метрів з надзвичайно сильним звуком” [ЮМС: 274] та ін.153; 

153 Про національно-культурний компонент у структурі назв музичних інструментів частково 
йдеться в дисертації І. Саєвич. Дослідниця зазначає, що він увиразнює не лише етнічну ідентифіка-
цію музичного інструмента, тобто його ототожнення з місцем народження, а й масове використання 
інструмента в музиці певного етносу протягом тривалого часу. “Національну сему”, за висловлен-
ням дисертантки, можуть вербалізувати відетнонімні прикметники, вживані у сполученні з назвою 
музичного інструмента (наприклад: російська балалайка, українська сопілка, українська бандура, 
гуцульська трембіта, індійський ситар, грузинські долі). Одні прикметники-конкретизатори дублю-
ють національний компонент значення, інші – належність до певної етнографічної зони чи невеликої 
місцевості, де дістав поширення один із різновидів інструмента (напр., саратовська / бологоєвська 
/ тульська гармонія ). Така ідентифікація “національної семи”, застерігає І. Саєвич, не завжди свід-
чить про безеквівалентність того чи того слова в іншій мові. Культурний компонент впливає на 
статус окремих назв, здебільшого референційованих з об’єктами народної культури, що дає змогу 
говорити про їхню безеквівалентність на формальному, денотативно-сигніфікативному та прагма-
тичному рівнях, а також визначити їх як національно-культурні концепти (наприклад: балалайка, 
гуслі, гармонія, домра, дудка, жалейка, свиріль та ін. у російській культурі; бандура, кобза, сопілка, 
дуда, сурма, цимбали, трембіта – в українській тощо). “Національну сему” може мати як екзотична 
назва музичного інструмента неспорідненої культури (наприклад: шеванте в бразильській культурі, 
беримбау-да-барига в культурі Анголи), так і назва, що не має відтінку екзотичності, будучи належ-
ною спорідненій культурі (наприклад: мандоліна, лютня, окарина) [Саєвич 1999: 123–142, 151].
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• контекстуально, наприклад: барабанщик “той, хто вибиває на барабанщик “той, хто вибиває на барабанщик барабані
такт, сигнали і т. ін.”; “музикант, що грає в оркестрі на барабані та інших удар-
них інструментах” [СУМ (1): 103] і барабан “ударний музичний інструмент, 
що має форму широкого порожнього циліндра, обидва отвори якого затягнені 
шкірою”; “ударний музичний інструмент непевної висоти звуку з родини мем-
бранофонів”; “ударний мембранофон” [ЮМС: 22; МЭС: 53] у таких контекс-
тах: “Народні інструменти... До складу ансамблів українських інструментів 
часто входить барабан” [Історія української музики 1992: 99]; “...до складу 
оркестру російських народних інструментів входять... великий і малий бара-
бани...” [СМ: 146]; бубняр “гравець на бубні” [СУМ (1): 244] і бубон “ударний 
музичний інструмент непевної висоти звуку з родини мембранофонів” [ЮМС: 
31] у контекстах: “...Як ударний інструмент входить до складу українських 
троїстих музик” [ЮМС: 31]; “...Народні музиканти інколи вдаряють у бубон 
коліном, ліктем, головою. Відомий з давнини під різними назвами: даф, дой-
ра; тар (араб.), пандеро (ісп.), баскакський барабан (фр.) та ін.” [МЭС: 85]; 
“Народні інструменти. Народний інструментарій України – багатий і різно-
манітний... До найдавніших інструментів належить бубон” [Історія україн-
ської музики 1992: 99]; “...До складу оркестру російських народних інструментів 
входить... бубон...” [СМ: 146]; гармоніст “той, хто грає на гармонії (гармонії (гармонії гармоніці, 
гармоні)” [СУМ (2): 33] і гармонія, гармонь, гармоніка “кнопковий пневма-
тичний інструмент, попередник баяна і акордеона” у такому контексті: “В Росії 
… існувало чимало різновидів г. – бологоєвська, тульська, віденська, лівенсь-
ка, саратовська тощо” [ЮМС: 50]; гітарист “музикант, який грає на гітарі” 
[СУМ (2): 77] і гітара “струнний щипковий інструмент лютневого типу” [МЭС: 
137] у контексті: “Інструменти, що називаються гітарами, відомі в Іспанії 137] у контексті: “Інструменти, що називаються гітарами, відомі в Іспанії 137] у контексті: “
з ХІІІ ст. ... На деяких, у тому числі циганських, гітарах є позагрифові басові 
струни... На початку ХІХ ст. в Центральній Росії (частково у Польщі) поши-
рилась 7-струнна гітара... (т. зв. російська гітара)... В Латинські Америці, на 
Філіппінах поширені різні модифікації гітар, на Гавайських островах – малень-
ка гітара укулеле (т. зв. гавайська гітара). Т. зв. англійська, або португальсь-
ка, гітара (була поширена у Великобританії в 2-ій пол. ХVІІІ ст.; в Португалії – 
до сьогодення) являє собою цитру...” [МЭС: 137]; мандолініст “музикант, що 
грає на мандоліні” [СУМ (4): 617] і мандоліна “щипковий інструмент з чо-
тирма подвійними струнами” у контекстах: “Оркестр, до якого входить роди-
на мандолін – пікколо, прима, альт (мандола), віолончель (мандолочелло), бас 
(мандолоне), називається неаполітанським” [ЮМС: 147]; “струнний щипковий 
плекторний інструмент на зразок лютні... Мандоліна – інструмент італій-
ського походження; відома з ХVІІ ст. ...” [МЭС: 324]; скрипаль / скрипач / 
заст. скрипник “музикант, який грає на скрипці” [СУМ (9): 319–320] і скрипник “музикант, який грає на скрипці” [СУМ (9): 319–320] і скрипник скрипка
“струнний смичковий, найвищий за теситурою інструмент зі скрипкової ро-
дини смичкових” в контекстуальній актуалізації: “Надзвичайного поширення 
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скрипка набула як народний інструмент у багатьох країнах, зокрема в Україні,
де вона входить до складу “троїстих музик” [ЮМС: 246]; трубач “музикант, 
що грає на трубі, або сигналіст, що сурмить у трубу, ріг і т. ін., подаючи якийсь 
сигнал” [СУМ (10): 289] і труба “найнижчий за звучанням духовий мундшту-
ковий інструмент U-подібної форми з широкою мензурою, великим розтрубом 
та 3–4-ма вентилями” у таких контекстах: “Народні інструменти....З амбушур-
них (мундштучних) інструментів поширені.... труба...” [Історія української 
музики 1992: 102]; “На Поліссі побутувала труба – інструмент, зроблений 
у такий спосіб як і трембіта, тільки значно менших розмірів” [ЮМС: 279]; 
цимбаліст / розм. цимбалист / розм. цимбалиста / розм. цимбалистий
“музикант, що грає на цимбалах” [СУМ (10): 214] і цимбали “старовинний 
струнний ударний інструмент з дерев’яним корпусом у формі трапеції та ком-
плектом спеціально розташованих струн” у таких контекстах: “Цимбали роз-
повсюджені як сольний і оркестровий інструмент в Білорусі, Молдові, Польщі, 
Румунії, Угорщині, Україні та інших країнах” [ЮМС: 309]; “Народні інстру-
менти... Українські цимбали однотипні за своїм устроєм з білоруськими та 
молдавськими. На цьому інструменті грають соло, він входить також до 
складу ансамблів та оркестрів народних інструментів” [Історія української 
музики 1992: 106] та ін.

Отже, поняття “народний музикант”, а разом із ним кластер понять, зор-
ганізованих на основі ознаки “народний музичний інструмент”, вступають 
у два види відношень: перетину / перехрещення й водночас супідрядності як 
з поняттям “професійний / академічний музикант”, так і з кластерною органі-
зацією понять акордеоніст “музикант, що грає на акордеоні”, альтист “музи-
кант, який грає на альті” (тут альт – струнний або духовий інструмент низь-
кого регістру), валторніст “музикант, який грає на валторні”, віолончеліст
“той, хто грає на віолончелі”, гобоїст “музикант, який грає на гобої”, гобої”, гобої горніст
“той, хто подає сигнал горном”, іст. клавесиніст “музикант, який грає на кла-
весині”, кларнетист “музикант, що грає на кларнеті”, контрабасист “музи-
кант, що грає на контрабасі”, литаврист “музикант, який грає на литаврах”, 
органіст “музикант, який грає на органі”, саксофоніст “музикант, який грає 
на саксофоні”, тромбоніст “музикант, який грає на тромбоні”, фаготист
“музикант, що грає на фаготі”, флейтист “музикант, що грає на флейті”, 
шарманщик “той, хто грає на шарманщик “той, хто грає на шарманщик шарманці”, “мандрівний музика з шарманкою” 
/ заст. катеринщик “бродячий музикант, жебрак із катеринщик “бродячий музикант, жебрак із катеринщик катеринкою” та ін. [ВТС: 
11, 15, 74, 187, 192, 420, 431, 147, 450, 487, 679, 1096, 1270, 1313, 1325, 1390], 
об’єднаних ознакою “світський музичний інструмент” (поняття див. [Історія 
української музики 1992: 143, 145]). 

Засвідчені вище приклади ілюструють явища: 
• морфологічного термінотворення назв виконавців-інструменталістів від 

назв музичних інструментів (словотвірний тип іменник + суфікс) переважно 
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за такими словотвірними моделями української мови: N + –іст (наприклад: 
арфіст, баяніст, гармоніст, зурніст, кантеліст, кураjіст, мандолініст,
торбаніст, акордеоніст, віолончеліст, гобоjіст, горніст, клавесиніст, вал-
торніст, тромбоніст, органіст, саксофоніст, цимбаліст); N + –ист (на-
приклад: бандурист, гітарист, домбрист, домрист, кіфарист / кітарист,
альтист, кларнетист, контрабасист, литаврист, фаготист, флейтист); 
N + –щик (наприклад:  –щик (наприклад:  –щик барабанщик, волинщик, шарманщик / катеринщик); 
N + –ар / -яр (наприклад: бубняр,бубняр,бубн  гусляр, гусляр, гусл  дудар, леутар, лютняр, лютняр, лютн  сопілкар,
трембітар); N + –ач (наприклад: зурнач, трубач); N + –ник (наприклад: –ник (наприклад: –ник
балалаєчник, лірник); 

• варіативного морфологічного термінотворення назв виконавців-інстру-
менталістів від назв музичних інструментів того самого словотвірного типу, 
однак різних словотвірних моделей, наприклад: сурмач і сурмар, скрипаль
і скрипач (заст. скрип(заст. скрип( ник не беремо до уваги, оскільки воно не функціонує ник не беремо до уваги, оскільки воно не функціонує ник
в сучасному музикознавчому термінолекті)154; 

• транслітерації словотвірних моделей морфологічного словотвору інших 
мов, наприклад: мествіре, сазандарі. Виділені складники слова можна кваліфі-
кувати, слідом за О. Земською, уніфіксами як “особливим видом одиничних 
морфем, що виступають лише у зв’язаному вигляді” [Земская 1969: 103].

За допомогою окремих суфіксальних моделей, очевидно, можна було б ут-
ворити назви деяких виконавців, ще не засвідчені в лексикографічних джерелах 
або засвідчені непослідовно. Наприклад: ситарист “виконавець на ситарі” 
(в різних лексикографічних джерелах на позначення народного струнного щип-
кового музичного інструмента з родини лютневих, що має корпус із гарбуза, 
7 основних і 13 резонансних струн та поширений в Індії, Афганістані, Ірані, 
Узбекистані, зустрічаємо назви ситар [ЮМС: 242; АГГ: 1097] і ситара [ВТС: 
1126]); дутарист “виконавець на дутарі” (дутар “струнний щипковий ін-
струмент народів Середньої Азії з грушоподібним корпусом і довгою шийкою” 
[ЮМС: 78]); віоліст “виконавець на віолі” (віола “...смичковий інструмент, що 
відрізняється за розмірами, теситурою, кількістю струн, формою резонаторних 
отворів тощо, а також способом тримання під час гри...”; “струнний смичко-
вий інструмент у романських країнах Середньовіччя”; “італійська назва альта” 
[ЮМС: 41); гамбіст “виконавець на гамбі” (гамба див. віола [ЮМС: 48]); шал-
меїст “виконавець на шалмеї” (шалмеї” (шалмеї шалмей “духовий язичковий інструмент з под-
війною тростиною та 8–10 ігровими отворами, поширений в Західній Європі 
ХІІІ–ХVІІ ст.”; “загальна назва давньоєвропейських тростинних інструмен-
тів” [ЮМС: 315]); гудець “виконавець на гудку” [Історія української музики 
1992: 146] (гудок “старовинний слов’янський народний смичковий інструмент

154 Взагалі це не типове явище для термінологічного словотвору. Найбільшу активність воно 
виявляє в загальномовному континуумі та діалектах.
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з трьома струнами, з яких дві бурдонні настроєні в унісон, а третя, мелодична, – 
на квінту вище” [ЮМС: 59]) та ін. 

Іншими способами творення назв музикантів – виконавців на музичних 
інструментах можна вважати:

• перифрастичне термінотворення на основі родо-видової взаємодії. У му-
зикознавчому термінолекті в одних випадках вони заступають терміни-одно-
слови, наприклад: виконавець на кобзі (кобзар), виконавець на лірі (лірник), 
виконавець на бандурі (бандурист), виконавець на волинці (волинщик), 
що, власне, й кваліфікує їх як синоніми, в інших – заповнюють концепту-
альні щілини, або прогалини, що утворилися внаслідок відсутності в лекси-
кографічних джерелах та спеціальній музикознавчій літературі найменувань, 
які позначають виконавців-інструменталістів, витворених за допомогою мор-
фологічного словотворення від найменувань здебільшого народного музично-
го інструментарію різного походження. Наприклад: виконавець на баламані, 
виконавець на басолі, виконавець на біві, виконавець на бугаї, виконавець 
на віуелі, виконавець на денцівці, виконавець на жалійці, виконавець на 
затулі, виконавець на зубівці / теленці, виконавець на кастаньєтах, 
виконавець на качалці, виконавець на комузі, виконавець на кияку, викона-
вець на козі, виконавець на козобасі, виконавець на кувиці / свирілі, вико-
навець на накрах, виконавець на пищику, виконавець на пищалі, викона-
вець на підкові, виконавець на решеті, виконавець на ротті, виконавець 
на сазенде, виконавець на свистульці, виконавець на смику, виконавець 
на таблі, виконавець на тулумбасі, виконавець на цитрі та ін. [Історія на таблі, виконавець на тулумбасі, виконавець на цитрі та ін. [Історія на таблі, виконавець на тулумбасі, виконавець на цитрі
української музики 1992: 146];

• нульове термінотворення на основі відношення протиставлення “виконан-
ня музики з участю музиканта-інструменталіста” – “виконання музики без 
участі музиканта інструменталіста”. Йдеться про відсутність навіть потен-
ційної онтологічної можливості творення назви музиканта від назви музичного 
інструмента, оскільки сам музичний інструмент обладнаний спеціальними ме-
ханічними пристроями для виконання музики без участі музиканта-інструмен-
таліста. До таких назв музичних інструментів належать, наприклад: механічне 
фортепіано “фортепіано з додатковим пристроем (піанолою) для відтворен-
ня музики без участі виконавця”, музична скринька “механічний музичний 
інструмент, у якому звуковидобування відбувається внаслідок зчеплення язич-
ків із розташованими в певній послідовності штифтами барабана”, музична 
скриня “механічний музичний інструмент, модифікована музична скринь-
ка, у якій дія язичків регулюється спеціальним металевим диском із зубцями, 
за які вони чіпляються”, оркестріон / оркестрофон “автоматичний механіч-
ний інструмент, призначений для імітації звучання інструментів оркестру різ-
ного складу” [ЮМС: 155, 166, 186]. Нульовий термін у такому разі має значен-
ня “той, хто приводить у дію механічний інструмент”;
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• лексико-семантичну деривацію на основі метонімічного перенесення155: 
– назви музичного інструмента на назву виконавця-інструменталіста, що 

грає на цьому інструменті, наприклад: перша скрипка “скрипаль, який вико-
нує в струнному або симфонічному оркестрі перший голос, найбільш виразний 
і важливий”; друга скрипка “скрипаль, який виконує в струнному або сим-
фонічному оркестрі другий (менш виразний) голос або підсилює перший го-
лос” [ВТС: 1143]; бас “музикант, що грає на контрабасі; контрабасист” у та-
кому контексті: “Особливого значення надавав Лисенко емоційній виразності 
виконання. Пам’ятаю, розучаючи з нами фразу “розбійники, людоїди правду 
побороли” (з “Івана Гуса”) він не раз говорив басам: “У мене дихання захоп-
лює, а ви мов ті верблюди, спокійно переступаєте з ноги на ногу!” [Лисенко 
2004: 245]; тромбон “музикант, який грає на тромбоні; тромбоніст” у такому 
контексті “Три тромбони, і всі з різними прізвищами!” [Лисенко 2004: 246]. Та-
кий спосіб творення притаманний здебільшого розмовній мові фахівців-інстру-
менталістів, тобто є продуктивним не стільки для системи термінів, скільки для 
творення професіоналізмів, які також фігурують у мові фахівців-музикантів;

• асоціативне розширення семантики назви музиканта за рахунок:
– зміни статусу самого виконавця, наприклад: гусляр “народний співець 

та музикант, який виконує билини та пісні, акомпануючи собі на гуслях”, “ін-
струменталіст-виконавець на гуслях” [ЮМС: 60]; леутар “румунський і мол-
давський народний мандрівний співець-музикант” [ЮМС: 138], “інструмен-
таліст-виконавець на леуті (скрипці)”;

– метафоричного перенесення назви якогось одного музичного інструмен-
та на інші споріднені на основі ознаки “народний”, наприклад: сазандарі “му-сазандарі “му-сазандарі
зикант-виконавець на сазі”; “музикант-виконавець на інших народних інстру-
ментах народів Закавказзя”156 [ЮМС: 232];

– концептуальної неоднозначності назви музичного інструмента, напри-
клад: сурмач “виконавець на сурмі – старовинному українському народному 
духовому інструменті (прямій трубці з подвійною тростиною, виготовленою 
з дерева)”, “виконавець на сурмі – білоруському сигнальному пастушому 
духовому музичному інструменті з берести у формі труби завдовжки понад 
2 м із мундштуком” (див. сурма [ЮМС: 261]);

Отже, як видно з наведених вище прикладів, і семантична, і формальна 
структури назв осіб, витворених суфіксальним способом від назв музичних ін-
струментів, мотивується безпосередньо назвою музичного інструмента, 

155 Частково цей аспект з проекцією здебільшого на загальномовний континуум розглядається 
в дисертаційній роботі І. Саєвич, зокрема на матеріалі метонімічних назв музичних інструментів 
в сучасній російській мові, а саме: скрипка, первая скрипка, вторая скрипка, гобой, альт, бас, 
кларнет, контрабас у значенні “музикант”[Саєвич 1999: 48–439].

156 Пор. також метонімічне переосмислення Сазандарі “назва народного інструментального Сазандарі “назва народного інструментального Сазандарі
ансамблю, поширеного в Азербайджані, Вірменії, Грузії, до складу якого входять тар, кеманча
та бубон” [ЮМС: 232].
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здебільшого з опорою в структурі термінологічного значення таких похідних 
на поняття “музикантна поняття “музикантна поняття “ ”, “виконавець на [музичному інструменті]”, а також 
“той, хто грає на [музичному інструменті]”. 

Однак, формальна і семантична мотивації можуть і не збігатися. Пор., на-
приклад, піаніст “музикант, який грає на фортепіано” [СУМ (6): 376] і фор-
тепіаніст [ОСРЯ], визначення якого ми не знайшли в лексикографічних 
джерелах. Очевидно, за логікою мало б бути піаніст “музикант, який грає на 
піаніно” і фортепіаніст “музикант, який грає на фортепіано”, де піаніно – це 
різновид фортепіано, а фортепіано – узагальнена назва родини клавішних му-
зичних інструментів [ЮМС: 196, 292], що, власне, й спричинило накладання 
обсягів понять “піаніно” і “фортепіано”, а на мовному рівні – явище родо-ви-
дової синонімії відповідних назв, а також їхніх похідних, коли родове поняття 
вживається замість видового у визначенні видового поняття. Тобто спрацьо-
вує термінолектний механізм визначення видового поняття через родове, хоча 
й опосередковано. Це так звана концептуальна помилка. Дещо подібну концеп-
туальну неузгодженість формальної та семантичної мотивацій спостерігаємо 
також на прикладі лексем дудар “той, хто грає на дудці, сопілці” [СУМ (2): 431] 
(дуда “слов’янська назва пневматичного інструмента, схожого на волинку”; 
“українська, білоруська, литовська, а також російська (рідше) назва волинки” 
[ЮМС: 77; МЭС: 185]; пор. також у мистецтвознавчих дослідженнях: “Народні 
інструменти. Народний інструментарій України – багатий і різноманітний...
До найдавніших інструментів належить волинка (коза, дуда), поширена у ба-
гатьох народів світу” [Історія української музики 1992: 193]) тощо. 

Як видно з наведених прикладів, саме концептуальні помилки, або кон-
цептуальна неузгодженість формально-семантичної мотивації музикознавчих 
термінопонять, власне, й призводять до виникнення синонімії та квазісинонімії 
в цій предметній сфері, наприклад: піаніст = фортепіаніст, сурмар / сурмач = 
сигналіст = трубач, дудар = сопілкар = волинщик = виконавець на козі = ви-
конавець на дудельзаці = виконавець на бекпайпі (від конавець на дудельзаці = виконавець на бекпайпі (від конавець на дудельзаці = виконавець на бекпайпі нім. дудельзак = англ. 
бекпайп = коза = дуда = гайда = волинка [Грица 2002: 38]), домрист = сита-
рист = дутарист та ін. 

Назви виконавців-інструменталістів, уступаючи на рівні понять у відно-
шення перетину / перехрещення, на рівні мовних форм вираження цих понять 
можуть уступати також у відношення паронімії: 

• за аналогією до назв музичних інструментів, від яких вони витворилися, 
наприклад: домрист “виконавець на домрі” і домбрист / думбрист “викона-
вець на домбрі / думбрі” (відповідно домра і домбра / думбра) [див. вище]; 

• із назвами самих музичних інструментів (наприклад: пандур “виконавець 
на пандурині – італійському музичному інструментові на зразок мандоліни” 
[Сумцов 1910: 7; СІС: 707] і пандурі “грузинський народний триструнний щип-пандурі “грузинський народний триструнний щип-пандурі
ковий інструмент” [ЮМС: 190]).
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За цим же (другим) ступенем абстрагування на основі субознаки “народний 
музичний інструмент” та ознаки “український” та ознаки “український” та ознаки “ ” [прото]термінопоняття “коб-
зар” об’єднується разом із термінопоняттями, в змістовій структурі яких при-
сутній компонент факторної зумовленості, зокрема “етнографічного модусу” 
(диференційна ознака): “Етнічний модус мислення є вмістом генетичних оз-
нак мислення і мовлення, маючи архетипну природу. За ним можна відрізни-
ти український тип мислення від польського, російського, німецького, китай-
ського. Етнографічний модус мислення є доповненням до етнічного (поліській, 
гуцульський, лемківський), локальною відміною першого. Наприклад, етніч-
ний модус мислення знайшов втілення в українських думах, історичних піс-
нях, ядрі і субстанції українського пісенного епосу; етнографічний – в епічних 
карпатських співанках-хроніках” [Грица 2000: 95]. Пор., наприклад, на рівні 
мовних форм вираження говіркові варіанти назв осіб за відношенням до наз-
ви народного музичного інструмента: лирвак (на Буковині) лирвак (на Буковині) лирвак / лірвист (Хар-
ківський повіт) / старець з рулями (на Лівобережжі ліра зветься рулі), басіст 
/ басіста (на Бойківщині), бояністий (на Буковині), бубністий (на Буковині, 
Гуцульщині) / бубнар(ь) (Новомосковський повіт) / бубніст (Іваничівський р-
н, на Гуцульщині) / бýбенщик (Нижня Наддніпрянщина) бýбенщик (Нижня Наддніпрянщина) бýбенщик / бубняр / дримбарь 
(на Гуцульщині) / бýхальщик / барабанщик (на Поліссі) ///// добош (барабанщик; 
Мараморошський комітат), гармоністий (на Буковині), дударь (на Гуцульщині 
дударі=дутки), скрипник (на Гуцульщині) скрипник (на Гуцульщині) скрипник / скрипаль (Нижня Наддніпрянщи-
на) / скрипак / скрипар(ь) / скрипичник / скрипніст (на Гуцульщині) / гус-
лист (Нижня Наддніпрянщина) / гусляр(ь) / гусельник/ гусляр(ь) / гусельник/  (гуцульський говір у  гусляр(ь) / гусельник (гуцульський говір у  гусляр(ь) / гусельник
Закарпатті) / гудак (музикант; Південнолемківська говірка), гудак (музикант; Південнолемківська говірка), гудак трембітáн(н)ик 
/ трембітáчь / трумбітáч / тримбітáш / трембітанники (на Гуцульщині) 
/ трумбетáш (гуцульський говір у Закарпатті), флоєрник (на Гуцульщині), флоєрник (на Гуцульщині), флоєрник
цимбаліст / цимбалістий (на Гуцульщині) / цимбалист (Нижня Наддніпрян-
щина) та ін. [Квітка 1924: 25–104; УДЛ: 76; СГНН: 108, 258; МСБГ: 38, 41, 83; 
ОСБГ: 45; ГГКС: 30, 63, 65, 188, 189, 198, 206; ЖП: 42, 145; ЛСПГ: 29; ГПЛГ: 
16; БСП: 57; Дзендзелівський 1984: 270]. Це так звані народні терміни, або на-
родні назви музикантів.

На потенційне існування інших діалектних назв виконавців на народних 
музичних інструментах (щоправда, без зазначення конкретного говору чи діа-
лекту) вказують також К. Квітка, Й. Дзендзелівський, Б. Грінченко, К. Сум-
цов та Ю. Юцевич, наприклад: бандурщик, бандуриста, лірщик, басистий, 
басістий, басиста, басисті, бубнистий, бубній, бубнисті, дудник, дудлик, 
скрипічник, скрипники, гусельник, гусляш, торбанист, торбанистий, тор-
баниста, торбанисти(і), цимбалисті, цимбалистий, цимбалиста [Квіт-
ка 1924: 25–104; СУМГ; Дзендзелівський 1984: 270; Сумцов 1910: 5; ЮМС: 
290]. С. Булик-Верхола згадує ще й такі народні назви музикантів, як: дубчак, 
скрипак, бубенак, басій, горній, басюка, дудук, фло(у)єраш, прімаш, трубаш, 
ґайдаш, басір, бас(з)ило, трубайло, гучіль (витворені від іменникових твірних 
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осіб), гудій, торохтій, запівайло, затягайло, скрипула, гудило (витворені від 
дієслівних основ), басистий, бас(з)и(і)стий, бубністий, органи(і)стий, тор-
банистий, цимбалі(и)стий, бунчужний, рильний (витворені від прикметни-
ків) [Булик-Верхола 2002: 376]. На жаль, дослідниця не зазначає, з яких саме 
регіонів ці назви. 

Як видно з наведених прикладів, у морфологічному творенні назв виконав-
ців-інструменталістів від назв музичних інструментів, крім термінотворчих 
моделей, які відповідають нормам літературного словотворення, беруть участь 
й інші словотвірні моделі, типові власне для діалектів. Однак цей аспект тво-
рення вторинних іменників виходить за межі нашого дослідження, а тому ми 
його не розглядаємо.

Назви музикантів-інструменталістів можуть бути витворені як формально, 
так і семантично не лише від назви музичного інструмента, наприклад: тапéр
(від фр. taper – стукати) “музикант, який грає за гроші на танцювальних вечо-taper – стукати) “музикант, який грає за гроші на танцювальних вечо-taper
рах, заняттях з художньої і спортивної гімнастики, уроках бальних танців, у 
перервах ігор, спортивних змагань тощо”; “піаніст-ілюстратор, який супровод-
жував ‘німі’ фільми”; перен. “піаніст, або інший музикант, який грає механіс-
тично” [ЮМС: 266]. 

2/б**. Інтегральна субознака “виконавець фольклору” / “фольклорний вико-
навець” / “народний виконавець” [Грица 2002: 162] / “виконавець-автентик”/ 
“автентик” (диференційна ознака “жанровий різновид фольклору / фольклор-
на форма”) включає музикознавче [прото]термінопоняття “кобзар”: 

• у дихотомію понять “виконавець фольклору” – “творець фольклору”
[Грица 2002: 13];

• в ієрархічні відношення з поняттями “виконавець-співак”, “виконавець-
музикант”, “виконавець-танцюрист”, “виконавець наративів” і т. ін. (за 
назвою жанрового різновиду фольклорного твору) (другий ступінь абстрагу-
вання); “категорія [фольклорних] виконавців” – група фольклорних виконав-
ців, що виділяється на основі сукупності певних загальних ознак157 [ВФ: 111] 
(третій ступінь абстрагування);

• у відношення супідрядності з поняттями “заклинатель / заклинач” (той, 
хто закликаннями, чарами діє на кого-, що-небудь, підкоряючи своїй волі), 
“плакальник” (той, хто оплакує мерців, переважно в обряді поховання; вико-
навець плачів) // “плакальниця / тужбалиця / голосільниця” [Микитенко 1997: 
10; СУМ (2): 116], “коломийкар” (той, хто складає коломийки) [СУМ (4): 230]; 
“колядник” (той, хто колядує – співає колядки) // “колядниця”, “щедрівник” 
(той, хто ходить щедрувати, щедрує – співає щедрівки) [Бондаренко 1982: 128; 

157 Це поняття ввела в науковий обіг А. Астахова в 60-ті рр. ХХ ст. В епосознавстві воно функ-
ціонує  на означення специфіки виконання та самих виконавців билин, казок, дум, причитань тощо 
[ВФ: 111].
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УОС: 357, 997; СУМ (4): 237], “казкар” (той, хто створює або розповідає каз-
ки – народно-поетичні або писемно-літературні твори про вигадані події, ви-
гаданих осіб, іноді за участю фантастичних сил): “Тоолдаар” (тувин. “той, 
що розповідає казки; казкар”) [Мушкетик 1997; Орус-оол 197: 26; СУМ (4): 
71], “байкар” (складач, автор байок) [СУМ (1): 90], “баладник” (той, хто ство-
рює або виконує балади) [АГГ: 29; УОС: 38], “билинник” (розповідач билин), 
“частівник” (той, хто виконує частівки) [АГГ: 72, 1097, 1342], “дастанго” 
(мандрівний народний співець в країнах Сходу, виконавець народних казок, 
легенд, повір’їв, які в перській культурі дістали назву дастанів, – епічного 
жанру фольклору та літератури), “ирчі / йирчі” (виконавець і автор одного-
лосних пісень, які в киргизькій культурі мають назву ир / йир), “кошокчу” 
(автори й виконавці поминальних плачів у киргизькій культурі), “куудули” / 
“чечендери” (автори й виконавці сатиричних пісень та частівок в киргизькій 
культурі), “жирші” / “жирау” (виконавець, співець і автор пісень, які в казах-
ській культурі мають назву жир; казахський та киргизький співець-розпові-
дач) = “жрау” (каракалпацький виконавець, співець-виконавець; казахський, 
каракалпацький, киргизький виконавець, співак) [МЭС: 163, 248; Короглы 
1980; Сагитов 1977: 490], “сесен” (башкирський співець, автор і носій баш-
кирського епосу), “кубаїрси” (башкирський співець билин – кубаїрів) [МЭС: 
59–60; Атанова 1977: 493; Сагитов 1977]; “тагасау” (вірменський музикант, 
виконавець), “фокусник” (той, хто показує фокуси), “анекдотник” (любитель 
анекдотів, майстер розповідати анекдоти), “коломийкар” (той, хто складає 
коломийки) [ВТС: 18, 441, 1327], “псальмоспівак” (той, хто співає псальми) 
[ОСРЯ] тощо – за назвою фольклорного твору. 

За ознаками “фольклорний виконавець” (менш виразною) і “ремесло” (менш виразною) і “ремесло” (менш виразною) і “ ” 
(більш виразною) [прото]термінопоняття “кобзар” вступає також у відношен-
ня супідрядності з фольклористичними термінопоняттями на позначення лю-
дини, яка лікує магічними діями, замовляннями, зіллям, магічними знаннями, 
наприклад: “ворожбит / ворожиль” (той, хто вгадує майбутнє чи минуле, за 
якимись прикметами або ворожачи на картах; чарівник; знахар) [АГГ: 166], 
“чарівник” (чаклун), “чаклун” (людина, яка займається чаклунством; чарів-
ник), “знахар” (людина, що лікує немедичними засобами, а також займається 
чаклуванням), “шептун” (той, хто, чаклуючи, промовляє наговір, нашепт, при-
ворот), “шаман” (служитель культу, знахар у племен, релігія яких ґрунтуєть-
ся на культі духів, магії), “магся на культі духів, магії), “магся на культі духів, магії), “ ” (у країнах Стародавнього Сходу – жрець, що 
виконував релігійні обряди й провіщав майбутнє; людина, що нібито володіє 
таємницями магії; характерник, чарівник), “характерник” (чаклун, чарівник), 
“співець” [див. вище], “фіґляр” (акробат, фокусник, блазень), “блазень” (осо-
ба при дворі монарха або вельможного пана, що розважала господаря та його 
гостей різними витівками, жартами і т. ін.), “акробат” (вправний гімнаст, 
виконавець складних гімнастичних номерів у цирку), “оповідач” (той, хто 
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оповідає казки, анекдоти та інші фольклорні твори) [ВТС: 11, 55, 158, 376, 
502, 675, 1320, 1327, 1339, 1370, 1388, 1394]158. 

Уходження [прото]термінопоняття “кобзар” у зазначену групу понять зу-
мовлено такими позамовними факторами: 

• “У народному світогляді знахарство зближується з ремеслом, що поєднує 
знахаря з повитухою, ковалем, пасічником, музикантом, мірошником, лікарем 
та ін.” [Тяпкіна 2005: 277]; 

• “Їх [кобзарів] сприймали як “Божих людей”, тому що вони були не тільки 
співаками та просвітниками, але й вміли лікувати, ворожити, виконували різ-
ні релігійні обряди, спираючись на свій досвід, радили людям як діяти за тієї 
чи іншої ситуації. …У поході кобзарі були також корисними членами козаць-
кого товариства.., часто виконували роль військових лікарів. Вони знали силу 
і таємниці цілющих трав, якими лікували хворих у дорозі або поранених під час 
боїв, знали як виганяти з тіла хворого пропасницю, тобто лихоманку, і яке зілля 
прикладати до вогнепальної рани, і які шепотіти слова, щоб зупинити кров. … 
Побут мандрівних співаків, описаний у “Peregrinacyi dziadowskiej” (1614 р.), 
також нагадує життя мандрівних скоморохів. …Про це згадує і З. Пшеремб-
ський, коли описує побут лірників. Він писав, що в дуже неоднорідному се-
редовищі жебраків старець … знав багато про святі справи, скутечні молитви, 
магічні дії, вмів лікувати, виготовляти лікувальні мікстури, знався на травах, 
знав багато про світ, навчав і моралізував. …Характер професії та соціаль-
не становище визначили особливу суспільну вагомість кобзарів, бандуристів 
та лірників серед народу. Вони виконували просвітницьку місію, сповіщали 
населення про останні події у світі, вміли не тільки гарно співати та грати, 
але і лікували, ворожили, виконували різні релігійні обряди, спираючись на 
власний досвід, висловлювали людям поради як діяти за тієї чи іншої ситуації” 
[Підгорбунський 2004: 60, 61, 62, 66, 173].

Позначувані відповідними термінами, зазначені вище поняття можуть тво-
ритися шляхом перифразування, як еквівалентного (наприклад: “виконавець 
плачів” = “плакальник” [Микитенко 1997: 10], “виконавець байок” = “бай-
кар”, “виконавець балад” = “баладник”, “виконавець / “співець” билин” = “би-
линник” [Грица 2002: 103], “виконавець колядок” = “колядник”, “виконавець 
щедрівок” = “щедрівник”, “виконавець казок” = “казкар”, “носій оповідей” = 
“оповідач” [Пазяк 1997*: 39]), так і безеквівалентного (наприклад: “викона-
вець рун”, “виконавець [індійських] раг”, “носій / виконавець [кобзарського] 
епосу” / “епічний виконавець” [Микитенко 1997: 10; Грица 2002: 136, 144, 167], 

158 Детальніше цю групу найменувань розглядає Н. Тяпкіна, окремо виділяючи номени на поз-
начення людей, що лікують магічними замовляннями (знахар, шептун, чорнобай, ворожбит, чор-начення людей, що лікують магічними замовляннями (знахар, шептун, чорнобай, ворожбит, чор-начення людей, що лікують магічними замовляннями (
нокнижник, замовляч); номени на позначення людей, що лікують чарівним зіллям (зілійник, зельник, ); номени на позначення людей, що лікують чарівним зіллям (зілійник, зельник, ); номени на позначення людей, що лікують чарівним зіллям (
зелейник, волхв-зелейник, травознав); номени на позначення людей, що лікують магічними знання-
ми (дід, баба, баба-шептниця, баба-бранка, баба-знахарка, баба-повитуха, баба-пупорізка, ведун / 
відун, знатник, цілитель, зцілитель та ін. [Тяпкіна 2005: 276–279].
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“виконавець причитань” [Чистов 1982], “носії дум / козацьких поем” [Грица 
2002: 130, 132], “оповідач легенд”, “оповідач переказів”, “знавець старови-
ни” [Пазяк 1997*: 39]; “виконавець епічних хронік / пісень” [Грица 2002: 103], 
“майстри усної форми висловлювання” [Смолинская 1997: 73], “виконавець 
народної пісні” [Рорлік 1997: 61]).

2/б***. На основі інтегральної субознаки “виконавець фольклору” / “фоль-
клорний виконавець” / “народний виконавець” / “виконавець-автентик” / “ав-
тентик” та дихотомії “народний – професійний”, [прото]термінопоняття “коб-
зар” включається в термінолектне протиставлення понять “народний виконавець” 
/ “виконавець-автентик”/ “автентик” – “народно-професійний виконавець 
(дум)” / “виконавець дум / народних (невольницьких) псальмів / билин / “коза-
цьких поем” [М. Шерер]цьких поем” [М. Шерер]цьких поем” ” / “епічний виконавець” / “виконавець наративів” –  / “епічний виконавець” / “виконавець наративів” –  /
“професійний виконавець” / “концертний виконавець” [Грица 2002: 137]. 

Зазначимо, що концептуальна ознака “професійний” є імпліцитною в зміс-
товій структурі [прото]термінонопоняття “кобзар”, оскільки вербально не 
представлена в жодному з його визначень [див. вище]. Експліцитно її можна 
розгорнути за допомогою актуалізаторів: 

• екстралінгвістичних, зокрема таких фактів, як: 
– існування кобзарських шкіл, братств, цехів як центрів професійної 

кобзарської освіти в Україні (ремісничі музичні цехи в Кам’янці-Подільсько-
му, Львові, Києві, а з другої половини XVII ст. в Полтаві, Прилуках, Черні-
гові, Харкові; центри кобзарства в містечках Комашня, Зіньків, Лохвиця, Мена, 
Сосниця, Богодухів; кобзарське братство П. Древченка (1928), кобзарська школа 
М. Христинка, авторська школа М. Колісниченка на Поділлі (60-ті рр. XIX ст.) 
та ін. [Дубас 2002*]): “З часом виконавство епіки стає професією. На Україні 
її плекають кобзарі й лірники, що згуртовуються у цехи, братства для захис-
ту своїх прав на існування. Професіоналізація творчості українських народних 
співців посилювалась у період піднесення ролі Запорізької Січі. Організації 
кобзарських братств на Україні сприяв виданий у 1652 р. Б. Хмельницьким 
універсал про утворення музичного цеху... Усна форма творчості кобзарів ут-
руднювала вивчення їх репертуару й співу. Проте професіональні [потрібно 
професійні] принципи організації сприяли збереженню самобутніх ознак вико-
навського стилю” [Історія української музики 1989: 50]); 

– існування Богодухівського методу навчання, київської та харківської технік 
академічного бандурного / кобзарського виконавства в Україні [Дубас 2002*]; 

– поділ мистецтва і, зокрема, усної традиції, на власне народне (до народ-
них вокальних та інструментальних жанрів відносять: пісні та інструментальні 
п’єси, пов’язані з календарно-обрядовими, трудовими та побутовими подіями; 
похоронні плачі; колискові; не приурочені до якоїсь події сольні куплетні піс-
ні різного змісту, ігрові, жартівливі, сатиричні, любовно-ліричні пісні у формі 
діалогу або виконувані одним співаком, такі, що супроводжуються танцями, 
іграми, сольні ліричні та протяжні пісні), народно-професійне (епічні сказання 
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/ епоси), професійне (давня міська культура, сформована на основі народної 
творчості та тісно взаємопов’язана з нею). Кобзарство відносять до народно-
професійного мистецтва: “Кобзарство доповнило і збагатило професійне му-
зичне мистецтво на Україні в XVI–XVII ст. ... Кобзарство стало однією з найві-
доміших ланок у міжнаціональних мистецьких зв’язках та розвитку народного 
професіоналізму” [Історія української музики 1989: 50]; “Каліки виконували 
свій репертуар переважно без інструмента, іноді в супроводі ліри. Вони не 
досягли тієї професійної “самовизначеності”, яку здобули українські кобзарі, 
південнослов’янські тамбураші, – не тільки співці, а й виконавці на народних 
інструментах”; “Ми вже писали про невід’ємний від дум народний професіо-
налізм і його представників – кобзарів, бандуристів, лірників, які мають своїх 
однотипних представників в особі південно-слов’янських гуслярів, гайдошів, 
турецьких ашиків, кавказьких та середньоазіатських ашугів, жирши, тобто 
про корпорації народного професіоналізму, що збереглися на Півдні Славії 
і Сході” [Грица 2002: 113, 143];

• лінгвістичних, зокрема контекстуальної актуалізації лексеми кобзар
та її еквівалентів епічний / народний співець, кобзар-бандурист у сполученні 
з прикметником професійний, наприклад, в однойменному етнографічному 
дослідженні К. Квітки “Професіональні народні співці й музиканти на Україні”, 
в якому йдеться власне про кобзарів, лірників, бандуристів тощо [Квітка 1924]; 
професійний епічний співець у дослідженнях з історії української музики під 
гаслом “Думи” [Історія української музики 1989: 49]; професійні кобзарі-бан-
дуристи [Грица 2002: 6] тощо.

На основі ознаки “професійний” [прото]термінопоняття “кобзар” вступає 
у внутрішньосистемні контекстуально зумовлені семантичні відношення з тими 
ж самими вище зазначеними термінопоняттями, що й продукує його наукове 
доосмислення в мистецтвознавчій картині світу. Як такі, семантичні дован-
тажувачі, або прирощення смислу, [прото]термінопоняття “кобзар” на основі 
цієї ознаки віднаходимо в дихотоміях:

• “професійний (який є професіоналом у виконавстві, майстерно виконує 
музичий твір, тобто знає свою справу) – непрофесійний (який не є професіо-
налом, у якого відсутня майстерність; дилетант)”, що увиразнює конотативно-
оцінний, або аксіологічний / прагматичний, аспект системних відношень, коли 
включаються механізми оцінювання якості виконавської техніки;

• “професійний (який є предметом постійної виконавської діяльності) / фа-
ховий – аматорський (любительський) / самодіяльний (який діє за власним ба-
жанням, особистою ініціативою)”, наприклад, у протиставленні професійний 
співець – співець-аматор [Стівенсон 1997: 80];

• “професійний (який здобув спеціальну освіту в середніх та вищих закла-
дах) / вдосконалений / концертний (наприклад: “Виховання професійних коб-
зарів-бандуристів у вищих та середніх закладах, сконцентроване на вдоскона-
ленні гри на сучасній модернізованій бандурі та на концертному виконавстві, 
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є якісно іншим явищем у порівнянні з кобзарсько-лірницьким народним про-
фесіоналізмом” [Грица 2000: 6]) – народно-професійний (який не здобував 
спеціальної освіти в середніх та вищих закладах) / автентичний”. Якщо про-
фесійне виконавство, за визначенням С. Грици, – це індивідуально-колективне 
(“літературне”) начало з утвердженням “акцентуйованого” Я, коли виконав-
ство зміщується в бік споживача, йому на догоду, то виконавство в традиціях 
народного професіоналізму – це колективно-індивідуальне (народне) начало, 
орієноване на природно-раціональне відтворення світу, коли виконавська “опе-
раційна” сфера належить творчому, виробничому процесові й не відділяє від 
себе споживача [Грица 2000: 137–139];

• “професійний / академічний (такий, що орієнтується на нотний текст) – 
народний (такий, що орієнтується на слухову та моторну пам’ять)” у дихото-
мії словосполучень академічний – народний музикант (“Наслідком розвитку 
неписемної традиції є особлива активізація в народного музиканта слухової та 
моторної пам’яті… Однак принципова його [академічного музиканта] відмін-
ність від народного музиканти заключається у власне виконавському харак-
тері діяльності академічного музиканта, в його опорі на нотний текст. Остан-
нє є однією з багатьох причин різного співвідношення слухової та моторної 
пам’яті народного і академічного музиканта. Вироблений руховий стереотип 
виконавського апарату народного музиканта є основним зберігачем музичної 
інформації” [Бойко 1986: 117];

• “професійний (який має хороший заробіток і відповідний соціальний 
статус) – непрофесійний (з поганим заробітком і відповідним соціальним стату-
сом; бідний)”. За дослідженням В. Харитонової, щодо використання терміно-
поняття “виконавець-професіонал / професійний виконавець” можлива терміно-
логічна плутанина: виконавці-професіонали виділяються в окрему категорію 
з урахуванням в одних випадках творчого потенціалу особистості, в інших – 
їхнього соціального статусу (в історії східнослов’янської фольклористики по-
мітними були тенденції до розмежування виконавців за соціально-економіч-
ною ознакою з урахуванням заробітку засобів до існування за допомогою ви-
конавського мистецтва, у зв’язку з чим виконавців поділяли на професіоналів 
і непрофесіоналів). Дослідниця зауважує також, що, очевидно, найбільш логіч-
ним є “ступеневий” поділ категорій [фольклорних] виконавців, де насамперед 
виділяються “професійні творці”, що сформували свій значний репертуар на 
основі фольклорного фонду, і лише потім “зберігачі фольклорних традицій”, 
що корелює з вивченням цілісної фольклорної традиції та способів зберігання, 
передавання, виконання (відтворення) текстів різних жанрів у ній [ВФ: 111]. 

Отже, концептуальну ознаку “професійний” у змістовій структурі 
[прото]термінопоняття “кобзар” можна вважати неоднорідною. Є народні му-
зиканти, які можуть виконувати музичний твір як на професійному рівні, так 
і непрофесійно, і є професійні музиканти, які грають на народних інструмен-
тах. Крім того “народне може бути професійним, а професійне – народним 
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(як правило, таким воно завжди буває, коли узгоджується з традиціями і за-
питами мас)” [Грица 2000: 139]. Звідси протиствавлення понять “народний” – 
“професійний”, уживаних стосовно музикантів / співців / співаків / виконавців
є умовним.

Проміжна ланка в дихотомії ознак “народний” – “професійний” належить 
інтегральній субознаці “виконавець народного / національного епосу” / “вико-
навець епіки” / “епічний співець” / “епічний виконавець” / “виконавець народ-
них пісень і дум” [Фоули 1997: 117; Бріцин 1997: 176; Портрети українських 
кобзарів… 1961: 3] / “той, хто виконує / оповідає національний епос” (дифе-
ренційна ознака “народний / національний епос”), на основі якої музикознавче 
[прото]термінопоняття “кобзар”:

• корелює з поняттям “народний співець-музикант” (перший ступінь аб-
страгування) і відповідно “народний виконавець-співець” (другий ступінь 
абстрагування);

• включається у відношення супідрядності з поняттями “джангарчі” (кал-
мицький співець-виконавець народного епосу “Джангармицький співець-виконавець народного епосу “Джангармицький співець-виконавець народного епосу “ ”), “кайчі” (алтай-
ський співець-виконавець народного героїчного епосу “Кай чорчок”) [МЭС: 27; 
Сагитов 1977: 490], “манасчіСагитов 1977: 490], “манасчіСагитов 1977: 490], “ ” (киргизький співець, що виконує національний 
богатирський епос “Манас” у речитативній манері без супроводу; розповідач / 
виконавець / розповідач-виконавець національного епосу “Манас”) [Сыдыков 
1980: 135; ЮМС: 147], “олонхосут” (якутський співець-імпровізатор / викона-
вець народного героїчного епосу “Олонхо”) [Молдавский фольклор… 1953: 5; 
ЮМС: 182], “тагерту” / “тагасац” (вірменський музикант / виконавець / автор 
тагу) [ЮМС: 263], “улігерчітагу) [ЮМС: 263], “улігерчітагу) [ЮМС: 263], “ ” (бурятський, монгольський професійний співець 
/ виконавець героїчного епосу улігер, що розповідає про боротьбу та перемогу 
героїв над силами зла) тощо [ЮМС: 282] – за назвою народного / національ-
ного епосу.

Отже, за другим ступенем абстрагування [прото]термінопоняття “кобзар” 
вступає у відношення: 

• багатоознакової / сіткової родо-видової взаємодії (“народний / традицій-
ний / фольклорний виконавець” ↑↓ “народний / традиційний / фольклорний спі-
вець // музикант // співак”); 

• супідрядності з поняттями, що об’єднуються на основі ознак “викона-
вець-співець” / “виконавець народної музики / виконавець на народному му-
зичному інструменті / виконавець-музикант” / “виконавець народного епосу / 
виконавець наративів” ↔ “інший фольклорний / народний / традиційний ви-
конавець”; 

• трихотомії “народний / фольклорний / традиційний виконавець” – “народ-
но-професійний виконавець” – “професійний виконавець” в контексті внутріш-
ньоструктурної диференціації поняття “професійний”. 

На мовному рівні такі відношення відповідно представлені відношеннями 
гіперо-гіпонімії, співгіпонімії, умовної антонімії та мезонімії.
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Як і на першому рівні абстрагування, відношення між термінопоняттями 
на другому рівні абстрагування також ускладнюються розмитістю меж самих 
мистецтвознавчих термінопонять, структурна організація яких часто визна-
чається через піраміди абстракцій, що також є свідченням нещільності семан-
тичної організації досліджуваних понять.

Якщо системотворчий потенціал міжродової взаємодії, тобто такої, що 
організовується на основі лише родової ознаки, [прото]термінопоняття “коб-
зар” виявляє себе на чотирьох ступенях абстрагування, то системотворчий 
потенціал родо-видової взаємодії, тобто такої, що організовується на основі 
родової та видових ознак цього ж [прото]термінопоняття, – на двох ступенях 
абстрагування.

ХІІ. Поділ [прото]термінопоняття “кобзар”ХІІ. Поділ [прото]термінопоняття “кобзар”. Розкриває обсяг [прото]тер-
мінопоняття “кобзар” як родового шляхом переліку відповідних йому видових 
понять на основі як дихотомічних, так і видозмінних (таких, що мають різну 
силу вияву) ознак. У логіці кілька послідовних актів поділу називають класи-
фікацією. Звідси [прото]термінопоняття “кобзар” як родове можна поділити на 
такі видові поняття, або розкласифікувати:

1. За дихотомічними ознаками:
1/а. Старі кобзарі / кобзарі ХVІ–ХІХ ст. – нові / сучасні кобзарі / кобзарі 

ХХ–ХХІ ст.
1/б. Кобзарі – творці й виконавці – кобзарі-виконавці.
1/в. Сліпі – зрячі кобзарі.
1/г. Старі – молоді кобзарі.
2. За видозмінними ознаками:
2/а. “Відношенням до фольклорно-виконавської традиції”Відношенням до фольклорно-виконавської традиції”Відношенням до фольклорно-виконавської традиції 159:
• кобзарі – носії живої фольклорно-виконавської традиції;
• кобзарі – реставратори перерваної фольклорно-виконавської традиції 

/ кобзарі-зберігачі;кобзарі-зберігачі;кобзарі-
• кобзарі – реконструктори цілком згаслої фольклорно-виконавської 

традиції / кобзарі-відтворювачі;
• кобзарі-імпровізатори;
• кобзарі-стилізатори / псевдокобзарі.
2/б. “Соціальним статусом”:
• мандрівні кобзарі (ХVІ–ХІХ ст.) / вуличні кобзарі (ХХ–ХХІ ст.) / же-

браки;
• військові кобзарі;
• придворні кобзарі;
• концертні кобзарі / кобзарі-артисти / кобзарі сценічного типу. 

159 Три рівні функціонування фольклорно-виконавських традицій (існування живої традиції; 
реставрація дещо перерваної традиції; реконструкція цілком згаслої традиції) віднаходимо в праці 
М. Хая [Хай 1993: 41].  
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2/в. “Зовнішністю та способом збирання милостині” [Підгорбунський 
2004]: 

• старообрядські жебраки;
• жебраки-католики;
• жебраки-юродиві;
• старці-співаки. 
2/г. “Посадою в кобзарських школах / цехах / братствах” [Підгорбунський 

2004]:
• кобзарі-“майстри” (мали право брати учнів);
• кобзарі-“цехмайстри” (старець, який стояв на чолі старцівського цеху).
2/ґ. “Технікою виконання та місцем побутування”: 
• харківські кобзарі; 
• київські кобзарі;
• львівські кобзарі та ін.
Видові поняття, або субпоняття, у свою чергу, є іменами відповідних суб-

концептів. 
Отже, дослідження [прото]термінопоняття (у тому числі й [прото]тер-

мінопоняття “кобзар”) – це опис його імені, змісту, обсягу, типу, вербального 
визначення / дефініції, типу вербального визначення, осмислення вербального 
визначення в мистецтвознавчій картині світу в порівнянні із його загальномов-
ною лексикографічною інтерпретацією, родо-видових ознак та їхніх вербаліза-
торів, системних відношень, а також процедури поділу [прото]термінопоняття, 
що дає підстави кваліфікувати такий опис вичерпним. [Прото]термінопоняття 
“кобзар”, будучи домінантним в організації семантики ментальності 
[прото]наукового концепту “кобзар” у мистецтвознавчій картині світу, є його 
[прото]логічною / [прото]раціональною основою, що розгортається в складну 
систему [прото]термінопонять і відношень. З одного боку, це вербалізовані 
у відповідних мистецтвознавчих [прото]термінах трансформації психічних 
образів народних / фольклорних виконавців шляхом їхнього узагальнення / 
первинного абстрагування, з другого, – конкретизовані в тих чи інших суб-
поняттях вузькоспеціальні терміноодиниці. Така ментально-мовна організація 
[прото]поняттєвої структури концепту “кобзар” стягує навколо себе певний 
зміст, що є сукупністю знань про ті чи інші ознаки об’єкта пізнання. Кожна 
ознака шляхом перекодування трансформується в нове [прото]термінопоняття, 
яке також є сукупністю ознак. Зміст [прото]термінопоняття є виразником 
об’єктивного смислу в ціннісно-смисловій структурі цього концепту. 

2. 2. Мовна репрезентація образів-картинок, “Я-схем” та національного 
антропосимволу кобзаря. Крім власне [прото]поняттєвої ([прото]вербально-
логічної) структури, архітектоніка мистецтвознавчого концепту “кобзар” 
включає в себе також унаочнено образні – сенсорно-перецептивні образи, 
серед яких вирізняємо образи-картинки, Я-схеми кобзарів та символічні струк-
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тури – поняттєвий образ, або образне поняття, що його втілює в собі національ-
ний антропосимвол кобзаря. Опредметнення ідеального образу відбувається 
через “тіло” мовного знака. Так з’являється мовний образ – вербалізоване зо-
рове сприймання предметного світу, що фіксує форму, колір, світло, обсяг та 
положення в просторі номінованого предмета. Мовний образ не є тотожнім 
чуттєво-предметному образові: перший можна “побачити” тільки внутрішнім 
поглядом, другий – відображення в нашій свідомості реального предмета [Але-
фиренко 2005: 115]. Здебільшого мовний образ розглядають як втілення чуттє-
во-предметного образу в знаках непрямої номінації (у метафорі, в широкому 
розумінні, та ідіомі). Розглянемо мовну репрезентацію кожної з цих структур 
у знаках як прямої, так і непрямої (наскільки це можливо в науково-мистецькій 
картині світу) номінації.

І. Образи-картинки кобзарів-бандуристів.І. Образи-картинки кобзарів-бандуристів. Йдеться про власне образний 
компонент когнітивної структури концепту “кобзар”, що виявляє себе як об-
раз людини (у нашому випадку конкретної постаті кобзаря), який виникає 
як результат безпосереднього впливу на органи відчуттів мистецтвознавців, 
де відчуття також є суб’єктивними образами. Суб’єктивність образу означає 
його належність суб’єкту (у нашому випадку мистецтвознавцю). Як така, вона 
має різні прояви. Однак загальним для них є те, що образне відображення кон-
кретної постаті людини зумовлене соціальною значущістю суб’єкта пізнання 
(мистецтвознавця). Разом із тим суб’єктивність образу як обов’язковий ком-
понент включає в себе фактор упередженості суб’єкта пізнання, що породжує 
головну відмінну ознаку образу – його залежність від потреб, мотивів, цілей, 
настанов, емоцій тощо. Оскільки такий психічний образ є предметним (у нашо-
му випадку предметно-індивідним), відображувані в ньому предмети (-індиві-
ди) є безпосереднім змістом такого образу, який, власне, й формує семантичну 
структуру мовного знака [Алефиренко 2005: 113]. 

Однак, образ-картинка постаті того чи іншого кобзаря весь час буде удоско-
налюватися, оскільки пізнання безмежне, адже зі збільшенням обсягу наших 
знань про той чи інший об’єкт дійсності змінюватиметься й денотативний ас-
пект мовного значення, в якому фіксуються вже пізнані властивості та ознаки 
об’єкта. Це положення ілюструють, з одного боку, описи різних мистецтво-
знавців постаті того самого кобзаря-бандуриста, з другого, – описи того самого 
мистецтвознавця різних постатей кобзарів-бандуристів. 

Образи-картинки постатей кобзарів-бандуристів існують у двох різнови-
дах: наочно відтворювані й творчо осмислені в науковий спосіб пізнання арте-
фактів художньої культури.

1. Наочно відтворювані образи-картинки представлені безпосереднім спо-
глядацьким описом-“омовленням” конкретної постаті кобзаря в ментально-пси-
хонетичному комплексі того чи іншого кобзарознавця. Пор., наприклад, описи 
кобзарів О. Сластіона, Б. Луговського, Г. Хоткевича, репрезентовані у формі: 
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1/а. Згорнутих описів-речень: “Сивий, вельми поважний кремезний дід ри-
даючи приказував...” (О. Сластіон про сліпця Івана Скубія) [Сластіон 1908: 7]; 
“Сама зовнішність кобзаря була досить показна – це був сухий, вище серед-
нього зросту старий, з майже білим волоссям, що лежало в нього на плечах, 
як у священника” (О. Сластіон про кобзаря Івана Крюковського) [цит. за Ханко 
1993: 50]. 

1/б. Розгорнутих описів – складних синтаксичних цілих: “Посередині го-
ловної “вулиці” ярмарку – в самій гущині натовпу в незвичайній позі стоїть 
середнього віку старець. Він стоїть на одному коліні, а другу ногу виставив 
наперед зігнуту під прямим кутом. На коліно обпертий лікоть руки, що нею 
високо піднесено кружку для грошей” (Б. Луговський про учня пан-отця Карнєя 
з Хвеськовки, старця Івана Харитоновича Логвиненко з с. Волосків) [Луговсь-
кий 1993: 10]; “В дальньому кінці товкучки – молодий хлопець з ясними очима 
(здається, що він бачить) – з виразною дикцією, гостро відрубуючи музичні 
речення, співає “Лазаря”. Вимова південної Остерщини. Майже всі голосні аж 
надто лабіялізовані” (Б. Луговський про Василя Касаткина з с. Шиловичі – учня 
Герасима); “Поруч – трохи осторонь від середини товкучки – на травистому 
горбочку сидить Нестор Коруковський – босий; поза: права нога лежить по-
земно-зігнута в коліні ступнею до корня бедра лівої, ліва нога витягнена напе-
ред й уліво й напівзігнута (під “тупим” кутом), від чого ліве коліно від землі 
вгору десь на чверть аршини. Лівою рукою спирається (долонею) на ліве коліно 
пальцями вправо, лівий лікоть піднесений майже сторч-плечова частина руки 
врівень із плечем, спина – дугою, права рука (кулак) на п’ятці правої ноги; го-
лова (велика, молотковита, з дуже опуклим лобом і бульбуватим носом, вуси 
розтріпані) – дуже нахилена наперед... Під час перерв у співі колупає другим 
пальцем правої руки в носі... Обличчя весь час напружене, червоне... Аркушева 
кружка для грошей стоїть спереду на віддаленні витягнутої руки. Поминає... 
Читає... поминає... співає... Рахує гроші, висипавши їх з кружки в руку, потім 
продовжує... Поминає подателів, що кинули гроші...” (Б. Луговський про Нес-
тора Коруковського) [Луговський 1993: 10–105, 108]; “Це найсвітліший образ 
з усіх відомих мені кобзарів. Уже одна його зовнішність справляла якесь-то... 
навіть хочеться сказати, – чарівне враження... Говорив тихо, ласкаво та при-
вітно і завжди розумно, завжди без зайвого... він не від того, щоб не сказа-
ти щось жартома, але... благопристойно, м’яко і по-особливому делікатно” 
(Г. Хоткевич про кобзаря Гната Гончаренка) [цит. за Лавров 1980: 105]; “На 
думку французького вченого [А. Рамбо], він [Остап Вересай] нагадував усім 
присутнім, що був лише бідним мандрівником та зберіг відбиток звичайної 
бідності й приниження бродячого життя. Але високий і випуклий лоб, увесь 
у зморшках, закриті повіки, ніби приховані під густими бровами, мали своє 
благородство і носили сліди високих дум і високих розміркувань, властивих цій 
розумній людині. Описав Рембо і одяг Вересая: широкі українські штани, що 
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були заправлені в досить грубі чоботи, шапка з баранячого смушку, старенька 
свита” (А. Рамбо про Остапа Вересая) [цит. за Лавров 1980: 91].

Такі описи є відображенням інтенцій дослідників-кобзарознавців, а отже, й 
індивідуально-авторських стилів та власне індивідульних особистостей самих 
кобзарів у відповідних лексичних засобах та загальному тоні вражень. Так, в 
описах О. Сластіона як вченого-кобзаря і художника переважають безпосеред-
ньо іконічні образи конкретних постатей кобзарів, “омовлені” за допомогою 
нейтрально-експресивної лексики (сивий, вельми поважний, кремезний, дід, 
ридає, приказує, сухий, вище середнього зросту, старий, майже біляве волос-
ся). Описи Б. Луговського є натуралістичними, в них постаті кобзарів-старців 
представлені з фотографічною точністю. Б. Луговський, крім власне зовніш-
ності (середній вік, старець, молодий хлопець, ясні очі, босий, молотковита 
голова, опуклий лоб, бульбуватий ніс, розтріпані вуса, напружене червоне 
обличчя та ін.) та вказівки на збідніле становище кобзарів-старців (кружка 
для грошей), зосереджує свою увагу ще й на їхній вимові, що знайшло відобра-
ження в оперуванні такими лексичними одиницями, як виразна дикція, гостро 
відрубає, співає, вимова, поминає, читає, серед яких зустрічаються й музи-
кознавчі терміни, а саме: музичне речення, голосні, лабіалізований. В описах 
Г. Хоткевича і А. Рамбо образи кобзарів є дещо піднесеними (найсвітліший об-
раз, чарівне враження, говорив тихо, ласкаво, привітно, розумно, без зайвого, 
жартома, благопристойно, м’яко, по-особливому делікатно, благородство, 
високі думи, високі розміркування, розумна людина), незважаючи на те, що зов-
нішність кобзарів засвідчує протилежне (увесь у зморшкахнішність кобзарів засвідчує протилежне (увесь у зморшкахнішність кобзарів засвідчує протилежне ( ). Крім того, А. Рембо увесь у зморшках). Крім того, А. Рембо увесь у зморшках
акцентує свою увагу ще й на соціальному становищі, яке займає кобзар (бідний 
мандрівник, відбиток звичайної бідності, приниження бродячого життя), 
а також описує його вбрання з етнографічною достовірністю (широкі українські 
штани, досить грубі чоботи, шапка з баранячого смушку, старенька свита). 

2. Образи-картинки, творчо осмислені в науковий спосіб пізнання, пред-
ставлені:

2/а. Мистецтвознавчими описами-“омовленнями” портретних (малярських, 
графічних образів) і скульптурних зображень кобзарів-бандуристів, опосе-
редкованими художнім світосприйманням. Пор., наприклад, словесні описи 
В. Ханка портретних зображень кобзарів, що їх написав О. Сластіон, репрезен-
товані у формі:

• згорнутих описів-речень: “На білому тлі... висока постать музики у свиті 
й чоботях схилена, однією рукою він спирається на ціпок, другу – поклав на 
бандуру” (про портретне зображення кобзаря Івана Жовнянського із Золо-
тоніського повіту); “Сластьон змалював старечу згорьовану постать у білому 
на чорному тлі... П. Мартинович відтворив сумне обличчя кобзаря, прорізане 
зморшками” (про портрет кобзаря Трихона Магадина з с. Бубні); “У звичайно-
му селянському оточенні сидить Опанас Говтван, поряд постать хлопця-по-
водиря, задивленого вдалину; на землі торбина, ціпок, на лаві – молочник, шап-
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ка, а тлом є розкішна літня зелень” (про портрет кобзаря Опанаса Говтвана) 
[Ханко 1993: 46–49];

• розгорнутих описів – складних синтаксичних цілих: “Поблизу придорож-• розгорнутих описів – складних синтаксичних цілих: “Поблизу придорож-• розгорнутих описів – складних синтаксичних цілих: “
нього стовпа з іконою, під дашком і верхівкою з давньою формою хреста – кор-
сунською й дерев’яної огорожі з буйною зеленню на передньому плані сидить 
симпатичний підліток. Біля нього кожушина, солом’яний бриль, палиця і посу-
дина. Юний кобзарик сидить на землі, нахиливши голову до грифа; рукою обняв 
двадцятичотириструнну кобзу і перебирає струни пальцями правої руки” (про 
портретне зображення Петра – учня кобзаря Івана Крюка / Крюковського); 
“У верхній частині малюнка виділено овал бандури, на ній – тонкі пальці му-
зиканта, що перебирають струни. На голові – чуприна, традиційно підстри-
жена “під макітру”, зосереджені очі, прямий ніс і округла борода княжого 
типу” (про портретне зображення кобзаря Павла Гащенка); “Його фігура немов 
зливається воєдино з бандурою, яку він ніжно притискує до грудей. Схилена 
голова народного музики підноситься над видовженим овалом бандури…” (про 
портретне зображення кобзаря С. Пасюги); “З довгими й кучерявими козаць-
кими вусами й чуприною, як вихор, у свитці, шароварах і постолах, співець, 
сидячи на ослоні, натхненно розповідає про згорьовану вдову і трьох її синів. 
Його права рука торкається струн бандури, що перпендикулярно поставле-
на до грудей. Заслухалася й притулилася до дідуся його дівчинка-поводирка. 
Графік із замилуванням змалював її голівку з квітами й стрічкою, задумливий 
вираз обличчя, національне вбрання…” (про портретне зображення народного 
музики Самійла Яшного з Миргорода) [Ханко 1993: 46–49].

Такі описи є синтезом наївно-побутового та власне спеціального знання, 
а отже, репродуктивного відображення й наукової творчої уяви, що співісну-
ють у ментально-психонетичному комплексі мистецтвознавця. Експлікацією 
власне мистецтвознавчого “омовлення” малярських образів у цих описах є ви-
користання мистецтвознавчої термінології образотворчого мистецтва у формі 
клішованих конструкцій, а саме: постать / фігура [кобзаря] на тлі, [О. Слас-
тіон, П. Мартинович…] змалював / відтворив, графік змалював, на перед-
ньому плані, у верхній частині малюнка. 

2/б. Описами-біографіями як дослідженнями кобзарознавців, істориків, 
біографів, що вивчають життя, діяльність і творчість того чи іншого кобзаря / 
бандуриста / лірника, наприклад: “Запорожченко Іван Данилович (24.11.1872, 
с. Артюхівка тепер Роменського р-ну Сумської обл. – 2.03.1932, х. Олава Ро-
менського р-ну Сумської обл.). Осліп у шість років. Батько Івана був доб-
рим музикантом-скрипалем, який мандрував по навколишніх селах і панських 
маєтках, щоб прогодувати сім’ю. Від нього і перейняв любов до музики і пісні, 
навчився грати на кобзі. Почав кобзарювати. У 1901 р. почав складати вірші 
і пісні, яких записано біля шістдесят: про революційні події, громадянську 
війну, побутового змісту, ліричні та інші. Деякі його пісні стали народними. 
Окремі твори І. Запорожченка вміщені у збірниках “Українські народні думи 
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та історичні пісніта історичні пісніта істо ” (К., 1955) та “Пісні” (Чернігів, 1936)” [Жеплинський 2000: 
118]; “Гащенко Павло Михайлович118]; “Гащенко Павло Михайлович118]; “  (кінець ХVIII – початок XIX ст.). Кобзар 
Харківської школи гри на бандурі, жив у с. Костянтинівці Богодухівського 
повіту Полтавської губернії (тепер Золочівський р-н, Харківська обл.). Тесть 
славного кобзаря Івана Кучугури-Кучеренка. У 1902 р. брав участь у виступах 
народних музик на ХІІ археологічному з’їзді в Харкові (як соліст та в ансамблі 
з іншими кобзарями). У репертуарі мав чотири думи та багато народних пі-
сень. Вчив грати і співати кобзаря Макару. У 1905 р. художник О. Сластіон 
зробив портретну зарисовку кобзаря” [Жеплинський 2000: 96].

За такими описами стоять фреймові структури репрезентації знань, основ-
ними слотами яких є: “рік, дата народження – смерті (якщо людина вже піш-ними слотами яких є: “рік, дата народження – смерті (якщо людина вже піш-ними слотами яких є: “
ла з життя)”, “місце народження”, “батьки”, “соціальний статус”, “основ-
ні віхи життя за роками”, “творчий доробок (репертуар)”, “звання (якщо є)” ні віхи життя за роками”, “творчий доробок (репертуар)”, “звання (якщо є)” ні віхи життя за роками”, “творчий доробок (репертуар)”, “звання (якщо є
тощо. Проаналізувавши близько 120 біографій як відомих, так і маловідомих коб-
зарів, поданих у монографіях Ф. Лаврова і Б. Жеплинського [Лавров 1980; Жеп-
линський 2000], можна зазначити, що типовим для описів-біографій кобзарів є 
вживання таких лексем та клішованих словосполучень: народився, втратив зір 
/ осліп, вчився // навчився грати на бандурі / кобзі [у матері, батька, кобзаря] 
// брав уроки гри на бандурі // перейняв кобзарське мистецтво, складав вір-
ші / пісні, навчався в [музичній] школі / [музичному] училищі / консерваторії, 
закінчив училище / технікум / консерваторію, володіє технікою гри на бан-
дурі і співу, майстрував / виготовляв бандури, працював вчителем (викладав 
співи, навчав гри / вчив грати на бандурі) / має своїх учнів / очолює клас бан-
дури, працював в ансамблі бандуристів / увійшов до складу капели, утворив 
кобзарський цех, заснував / організував капелу, керував капелою / ансамблем 
бандуристів / кобзарів, гастролював / мандрував / кобзарював / концертував 
[з кобзою] / їздив з концептами, виступав у складі капели / ансамблю банду-
ристів / сімейного квартету // виступав як соліст / як соліст-бандурист // 
виступав з концептами, співав пісні, брав участь у з’їзді кобзарів та лірни-
ків, створив власні твори / автор творів (пісень / танців / п’єс для бандури / 
ансамблів бандуристів), член спілки кобзарів // заслужений / народний ар-
тист // лауреат конкурсів, директор / викладач, соліст / артист хору, співак 
ансамблю бандуристів, керівник і засновник капели бандуристів, у реперту-
арі – думи / народні (історичні / жартівливі / сатиричні) пісні / інструмен-
тальні твори / псальми / канти / твори різних композиторів та ін.

2/в. Номенклатурними одиницями, що є переліком, наприклад: 
• портретів українських кобзарів О. Сластіона: “Кобзар Петро Іванович Не-

ховайзуб. Плач невольників. Три брати Озовські. Удова і три сини. Конівчен-
ко. 1875 р., с. Бондарі, Лохв[ицького повіту]” (туш, перо, олівець, пензель); 
“Кобзар Д. Скорик, с. Нехристівка, Лохв[ицького] повіту. Плач невольників. 
Удова і три сини. Конівченко. Олексій Попович. Три брати Озовські. 1876 р., 
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Пирятин, Полт[авська] губ[ернія]” (туш, перо, олівець); “Трихон Магадин,
с. Бубни Лохв[ицького] повіту, 1876 р. Знає шість дум” (туш, перо, пензель, 
олівець, білила); “Лохвиця – Приліпка. Петро учень І. Крюковського, 1876 р.” 
(туш, перо, пензель, олівець); “Кобзар Семен Зозуля. Черн[ігівська] губ[ернія], 
Сосн[ицький] повіт, 1886 р., с. Красиловка” (туш, перо, олівець); “Кбзар Пет-
ро Сіроштан, Черн[ігівська] губ[ернія], Козелецьк [ий] пов[іт], с. Ладінка, 
1887 р. Олексій Попович. Про сестру та брата. Удова і три сини” (туш, перо, 
олівець) та ін. [Портрети українських кобзарів… 1961];

• малярських робіт Т. Шевченка: “Кобзар” (туш), “Cліпий (невольник)” 
(сепія / ескіз олівець, 1843 р., ілюстрація до поеми) [Шевченко 1984], “Коза-
цький бенкет” (олівець, 1838 р.), “Селянин слухає бандуриста” (олівець, ескіз, 
1846 р.), епізодичні зображення кобзаря на рисунках “Дві дівчини1846 р.), епізодичні зображення кобзаря на рисунках “Дві дівчини1846 р.), епізодичні зображення кобзаря на рисунках “ ” (туш, перо, 
1858 р.), “Дари у Чигирині 1649 р1858 р.), “Дари у Чигирині 1649 р1858 р.), “ .” (туш, 1844 р.) [Жеплинський 2002: 244]; 

• графічних робіт Л. Жемчужникова “Сліпий кобзар з поводирем” (офорт, 
1861 р.), В. Штернберга “Кобзар з поводирем” (фронтиспіс до першого видан-
ня “Кобзаря” Т. Шевченка, офорт, 1840 р.), К. Трутовського “Кобзар” (ксило-
гравюра Л. Сєрякова, ж. “Всемирная иллюстрация”, 1873, № 232), А. Ольшан-
ського “Кобзар Вересай” (ксилогравюра Ю. Барановського, ж. “Нива”, 1884, 
№ 25), “Г. Р.” Козак-бандурист” (туш, XVIII ст.), В. Трутнева “Сліпий кобзар” 
(олівець, кінець XIX ст.) тощо [Українська графіка… 1994: 177, 187, 195, 206, 
250, 262]; 

• різних варіантів української народної картини “Козак Мамай”: “Козак-
бандурист” (кінець ХVIII ст.), “Козак Мамай” (ХІХ ст., Полтавщина), “Козак 
Мамай” (ХVIII ст.), “Козак Мамай” (друга половина ХІХ ст.), “Козак Мамай” 
(О. Наєнко. Дерево, солома, 1928 р.), “Козак Мамай” (І. Сколоздра, 1985 р.), “Ко-
зак-характерник” (І. Сколоздра, 1985 р.) “Козак і молодиця” (А. Рак, 1992 р.), 
“Козак Мамай” (А. Рак, 1996 р.), “Козак на коні” (М. Онацько, 1990-ті рр.), 
“Козак Мамай” (П. Гончар, 2000 р.) [Найден 2005: 96–97 іл.]; 

• скульптурних зображень кобзарів-бандуристів: скульптура О. Вересая, 
встановлена в Сокиринцях Срібнянського р-ну Чернігівської обл. (автор – 
самодіяльний скульптор М. Харченко); пам’ятник О. Вересаю, встановлений 
у Сокиринцях 8 липня 1978 р. (скульптор І. Коломієць); надгробок на могилі 
кобзаря Ф. Кушнерика в с. Велика Багачка [Лавров 1980: 90, 95, 203] тощо; 

• літературно-художніх артефактів, зокрема збірок творів Т. Шевченка під 
назвами “Малий Кобзар” і “Кобзар”; 

• товариств, спілок: товариство “Кобзар” у Празі на початку 20-х рр. [Ду-
бас 2002*: 14], Всеукраїнська спілка кобзарів (ВУСК) [Жеплинський 2000: 2]; 

• капел та гуртків: “Перша Київська капела кобзарів“Перша Київська капела кобзарів“ ”, “Полтавська капе-
ла кобзарів”, “Харківська художня капела кобзарів ім. Т. Шевченка” [Дубас 
2002*: 13], “Національна заслужена капела бандуристів” [Жеплинський 2002: 
245] та ін.;
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2/в. Літературознавчими дослідженнями образу-символу кобзаря у 
формі наукового дискурсу, наприклад, образу-символу “кобзар” в пра-
цях шевченкознавців160 (пор. із художньо-поетичними описами уза-
гальненої постаті кобзаря, як її бачить той чи інший митець слова, 
наприклад, літературно-художнім образом-символом “кобза“кобза“ ркобзаркобза  – “Кобзар” – “Кобзар” – “
Кобзар” в ціннісно-смисловому універсумі Т. Шевченка [фрагмент аналізу ” в ціннісно-смисловому універсумі Т. Шевченка [фрагмент аналізу ”
див. Додаток]). 

Образи-картинки, що є об’єктами аналізу істориків, культурологів, мистец-
твознавців, зокрема етномузикознавців, фольклористів, літературознавців у нау-
ково-мистецьку картину світу, крім власне наукової / мистецтвознавчої ре-
флексії, вносять ще й художню рефлексію як її органічний компонент. У зв’язку 
з цим постає питання про співіснування в науково-мистецькій картині світу 
двох різновидів концептуальної репрезентації – наукової та художньої. Остан-
ня виходить за межі нашого дослідження [фрагментарні зауваження щодо ху-
дожньої концептуалізації див Додаток]. 

ІІ. Образи “Я-схеми” кобзарів-бандуристівІІ. Образи “Я-схеми” кобзарів-бандуристів161. Такі структури у мистец-
твознавчій картині світу на мовному рівні репрезентують атрибутивні словос-
получення, функцію головного компонента в яких виконують лексеми кобзар 

160 Цей аспект вимагає окремого дослідження.
161 Образи “Я-схеми” репрезентують також розповіді кобзарів / бандуристів / лірникив про са-

мих себе та власне життя. Однак вони позбавлені власне мистецтвознавчої рефлексії, тобто органі-
зовують семантику ментальності не науково-мистецького концепту “кобзар”, а його наївно-побуто-
вого кореляту. Пор., наприклад: “Я був кріпосний Крюковського пана; ото я по пану Крюковський вого кореляту. Пор., наприклад: “Я був кріпосний Крюковського пана; ото я по пану Крюковський вого кореляту. Пор., наприклад: “
і прозиваюсь. З трьох літ мене взято до двору і був я при паничу. До десяти год я був видющий. 
Підріс мій панич, отдали його в Гадяч в училище. І мене з ним оддали і одвезли мене з ним у Гадяч. 
Обижа мене панич... Як заболіли у мене очі, як заболіли, то як ляжу ниць, та як полежу, так підо 
мною так як річка сліз набіжить... Тоді він [панич] як побачив, що вже, значить, не переливки, 
посила з Гадяча письмо додому в Лохвицю, щоб мене взяли додому... Привезли мене додому, стали 
батько призивать знахурів... Повезли батько мене в Полтаву... Возили у Катеринослав. Там побув 
півтора года у больниці. Не помоглось. Повезли ще в Київ до Короваєва; так той подививсь-поди-
вивсь, та й каже: “Не випользую, каже. Вічний каліка він буде”. Осліп я... Так ото вже я як осліп, 
так батько та мати порадилися та отдали мене в Гапонівку до сліпого до Івана, таки Кравченка. 
І він Іван Кравченко і я Іван Кравченко. Він ще й Касьяном прозивається. Узяв мене на три годи. За 
півтора года вивчив грать...” (фрагмент оповіді кобзаря Івана Кравченка-Крюковського про власне 
життя) [цит. за Лавров 1980: 98–99]; “Без кобзи вже і кроку зробити не міг, вона мені розрада і пора-
да. Встанеш вночі води напитися, торкнеш її, вона – живе. Злюбився я, значить, з кобзою здорово. 
Заграю собі, та й на душі легше стане. А вже як мотив складати сам почав, то тут воно вже й 
зовсім по-іншому, та куди там, просто радість одна, життя просто друге! Велике то діло, коли 
сам щось складаєш. А складати хочеться, бо раз чоловік з музикою справу має і вона йому вже душу 
пройняла, то хочеться й самому щось своє сказати – музикою” (фрагмент розповіді кобзаря Єгора 
Мовчана про себе) [цит. за Лавров 1980: 228–229]; “... З 10 годов ходив за поводира. Послі тиху – на-
ступила “тьомна вода”. Оце трейті год учусь. Знаю: “Лазара”, “Алексіея”, “Михаїла”, “Сиротки”, 
“Шо в мирі”, “Славнум граді”, “Христе Боже мили”, “Тещі”. Ад посту ани мене дуже абижали... 
А далі в Ніжен пашов, дак дядько Якав мене забрав. Тепер з Якавом-гарманистом хажу...” (фраг-
мент розповіді старця Василя Касаткина про себе) [цит. за Луговський 1993: 108].
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(кобзарка), бандурист, лірник, старець (старчиха), а залежного – одиничні 
поняття або співвіднесені з поняттями мовні одиниці у формі:

1. Антропонімів – особових імен, наприклад: лірник Ларіон, старець Пав-
ло, лірник Ярема, кобзар Митяй [Лавров 1980]; 

2. Патронімів, наприклад: кобзар Бутенко, кобзар Гойденко, лірник Дуб-
рова, кобзар Зоря, кобзар Каліберди, кобзар Кияшок, лірник Мороз, кобзар 
Ніжевич, лірник Приходько, кобзар Ригоренко, кобзар Симоненко, кобзар 
Сіроштан [Лавров 1980].

3. Антропонімів-імен + патронімів, наприклад: бандурист Анатолій Гри-
шин, бандурист Андрій Бобир, бандурист Андрій Гайдук, старець Андрій 
Штупун, кобзар Андрій Шут, лірник Антін Іваницький, кобзар Антон Лад-
жа, старець Василь Касаткин, кобзар Гнат Гончаренко, лірник Григорій 
Гірчак, кобзар Григорій Ільченко; кобзар Андрій Кирилович Сіренко, кобзар / 
бандурист Григорій Михайлович Любисток, кобзар Дмитро Спиридонович 
Циганенко, кобзар Євген Олександрович Адамцевич, кобзар Іван Григоро-
вич Кравченко / Кравченко-Крюковський / Крюк / Крюковський, кобзар Іван 
Іович Кучугура-Кучеренко та ін. [перелік кобзарів, а також реєстр народних 
співців, які були знищені у 30-х рр. або доля яких невідома див. Жеплинський 
2000; 2002; Лавров 1980].

4. Антропонімів-імен + (патронімів) + топонімів, наприклад: кобзар Ми-
хайло з Миронівки, кобзар Улян із Валок, кобзар Янголь з Березівки, ста-
рець Карнєй з Хвеськовки, старець Кирило з Височині, старець “Микита 
з Вовська”, старчиха Хведосся з Надіновки, кобзарка Ярохтея з Березівки, 
кобзар Антон Негрій з Калюжинець, лірник / кобзар Антон Скоба з Багачки, 
кобзар Василь Бублик з Никонівки, кобзар Василь Варченко із Звенигородки 
(гайдамацький), старець Герасим з Шилович, кобзар / бандурист Гнат Гон-
чаренко з-під Харкова, кобзар Микола Дубина з Решетилівки, кобзар Прокіп 
Скряга з Остапова (гайдамацький), кобзарка Явдоха Пилипенко з Орлеків-
щини, кобзар А. А. Білоцький з Києва, кобзар Д. А. Вовк з Миргорода, кобзар 
Михайло, Сокового зять з Шаржиполя (гайдамацький) [Лавров 1980].

Залежний компонент таких атрибутивних словосполучень може містити та-
кож одне або кілька вуличних прізвиськ кобзаря (кобзарки) / бандуриста / лір-
ника / старця (старчихи), які вживаються:

• як субстрат особового імені, особового імені та прізвища, особового імені, 
прізвища та ім’я по батькові, особового імені й топоніма, наприклад: кобзар 
Іван Кравченко (Касьян), лірник О. Санін (Олесь Смик), кобзар Хведір / 
Федір Гриценко (Холодний), кобзар / бандурист Остап Микитович Вере-
сай (Радчишин), кобзар / бандурист Єгор Хомич Мовчан (Чавунний), стар-
чиха Катерина Помилкова (“Балбот”, “Кімличка”, “гиндичка”), старчи-
ха Параска з Андрієвки (“Сакира”, “Чиновниця”, “Андріївський хлопець”), 
старчиха Сохвина Анисовська (від назви с. Онисів Чернігівського повіту) 
/ Дмитрикова (Курачиха, “Сич”), старчиха Палажка з Пльохова (“Дени-
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сиха”, “Дуплиця”, “Дупло”, “Вовче дупло”, Мекшунова – дружина Дениса 
Мекшуна) [Луговський, 1993: 87–117]; 

• як елемент розгортання особового імені, прізвища, наприклад: старчиха 
Ольга “Яновський Дядько”(Ольга Яновська – від назви с. Янівки Чернігів-
ського повіту), старчиха “Гугнява Калєка” Марія з Каховки, старець Аксен-ського повіту), старчиха “Гугнява Калєка” Марія з Каховки, старець Аксен-ського повіту
тій Шолох “Заєць”, старець Василь “Біели” Лімоз, лірник / старець Гри-
гор Овчаренко “Шаповал”, старчиха Тетяна Натурина “Довжицький діед” 
[Луговський 1993: 87–117]. 

ІІІ. Національний антропосимвол кобзаряІІІ. Національний антропосимвол кобзаря. У мовній свідомості як українців 
у цілому, так і власне фахівців – музикантів, літературознавців, істориків, куль-
турологів, фрльклористів національним антропосимволом кобзарства і взагалі 
України, цілого народу, його генія є постать істинно народного поета-співця 
Тараса Григоровича Шевченка. На ментальному рівні – це, з одного боку, 
Шевченкова екстраполяція образу кобзаря на себе і свої твори, тобто “вчуван-
ня” Т. Шевченка в образ кобзаря, з другого, – екстраполяція соціумом обра-
зу кобзаря на постать Т. Шевченка та його твори, що трансформує ментефакт 
образу власного Я (Я-схему) в ментефакт-антропосимвол української культу-
ри, в результаті чого з’являються додаткові засоби вираження такого концепту:

1. Вербальні, наприклад: словосполучення Великий Кобзар, романтичні 
інтонації “Кобзаря”, мрії / думки Кобзаря тощо.

2. Невербальні, наприклад:
2/а. Включення до репертуару кобзарів творів Т. Шевченка, а саме: “За-

повіт”, “Реве та стогне Дніпр широкий” (уривок з балади “Причинна (уривок з балади “Причинна (уривок з балади “ ”), “Зоре 
моя вечірня” (уривок з поеми “Княжна”), “Думи мої”), “Думи мої”), “ ” та ін., а також створення Думи мої” та ін., а також створення Думи мої
мелодій на слова Т. Шевченка та пісень про нього: “Зійшов місяць, зійшов яс-
ний”, “Сподівалися Шевченка”, “На високій дуже кручі” (слова і музика ос-
танньої пісні І. Кучугури-Кучеренка) [Жеплинський 2002: 244].

2/б. Портретні та скульптурні зображення Т. Шевченка з кобзою в руках, 
зображення Т. Шевченка на бандурах, що їх виготовили, наприклад, майстри 
кобз і бандур В. Герасименко (до 150-річчя Т. Шевченка), О. Корнієвський, 
І. Скляр, О. Коваль; барельєф Т. Шевченка, відлитий із сірки капелою банду-
ристів “Дністер” Роздольського сірчаного комбінату в 1968 р. та ін. артефакти) 
[Жеплинський 2002: 243–247], які стають артефактами української культури.

Отже, опис-моделювання образного компонента когнітивної структури 
[прото]наукового концепту “кобзар” у мистецтвознавчій картині світу – це від-
находження вербалізаторів (точніше [прото]вербалізаторів) сенсорно-перцеп-
тивних образів-картинок, образів науково-творчої уяви, опосередкованої худож-
нім світобаченням, образів “Я-схем” та антропосимволу. [Прото]вербалізатори 
образів-картинок фіксують не власне семи як найдрібніші диференційовані, 
усталані, чіткі смислові елементи мовного значення імені такого ментально-
го образу (як у випадку з поняттям), що формують об’єктивний смисл, а його 
суб’єктивні смисли, що репрезентують недиференційоване, розмите, синкре-
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тичне смислове поле образу у формі описів-речень, описів-складних синтак-
сичних цілих, номенклатурних одиниць, дискурсів. Вербалізаторами образів 
“Я-схем” здебільшого виступають або атрибутивні словосполучення з голо-
вним компонентом кобзар / лірник / бандурист, або взагалі онімічні сполучен-
ня, що номінують позаознаковий континуум. Антропосимвол кобзаря як одну 
з ментальних структур, що бере участь в організації семантики ментальності 
[прото]наукового концепту “кобзар” репрезентують як вербальні, так і невер-
бальні форми вираження. Саме невербальні репрезентації увиразнюють сим-
волізм цього концепту, оскільки віддаляють позначене та означене від позна-
чуваного та означуваного. 

2. 3. Мовна репрезентація асоціативного комплексу сенсибілій, стерео-
типів, архетипно-прототипового та емоційно-оцінного образів кобзаря.
Виявляє себе в двох напрямах – асоціювання та стереотипізації.

І. Асоціювання образу кобзаряІ. Асоціювання образу кобзаря. Крім власне семної організації семантичної 
структури слова, що на рівні поняття представлено відповідними його ознака-
ми, та чи інша термінологічна одиниця, як і будь-яке слово загальновживаної 
мови, має свій асоціативний ореол, розкрити який можна шляхом психолін-
гвістичних експериментів (вільного та цілеспрямованого). Асоціативні експе-
рименти допомагають віднайти психологічно реальне значення слова, яке дещо 
відрізняється від його лексичного значення певним смисловим навантаженням 
або довантаженням. Вони дозволяють також апелювати до інтуїції фахівців 
у тій або іншій галузі знання: “Звернення до інтуїції спеціалістів ще більш за-
кономірне, ніж звернення до інтуїції повсякденного носія мови, оскільки термі-
нологія передбачає в більшій мірі, ніж загальнолітературна мова, свідоме втру-
чання в організацію терміносистеми” [Иванова 1987: 3].

Проблема вивчення асоціативних зв’язків термінопонять є доволі цікавою 
й фактично не дослідженою. Частково вона представлена в дисертаціях О. Іва-
нової (дослідниця аналізує асоціативні поля окремих слів терміносистем вищої 
математики, медицини, економіки та загальновживаної лексики, використову-
ючи метод вільного асоціативного експерименту [Иванова 1987]) та С. Мар-
тінек (дослідниця, розглядаючи асоціативні реакції на іменники зі значенням 
“водяний об’єкт” у сфері фахівців, апелює до положень А. Тоома і М. Полані, 
згідно з якими говорити про чисто професійні, або наукові, знання, очевид-
но, не можна, оскільки різні плани мислення весь час взаємодіють між собою, 
а отримані в готовому вигляді знання не можуть замінити формування осо-
бистісної системи знань [Мартинек 1999: 99–100]). Дисертація С. Мартінек 
привертає нашу увагу ще й тому, що вона розглядає асоціювання з точки зору 
когнітивної лінгвістики. В ній зазначається, що слово може активізувати будь-
яку інтелектуальну або сенсорну інформацію, пов’язану з відповідною одини-
цею внутрішнього лексикону (іконічні образи конкретних подій, сцен, пред-
метів, відношень, що зберігаються в структурах епізодичної пам’яті; сценарії, 
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прототипові уявлення предметів та їхніх ознак, що перебувають на вищому 
рівні абстрагування; фрейми з їхніми слотами, які виводяться за допомогою 
пропозицій, як одиниці семантичного рівня), оскільки слово викликає не ізо-
льовану, обмежену реакцію, а певну систему зв’язків, що має вибірковий ха-
рактер і утворює тло будь-якого пізнавального процесу. Дослідниця наголо-
шує також на тому, що асоціативні зв’язки між словами не є випадковими, 
вони детерміновані всією пізнавальною діяльністю людини й залежать від 
того, які фрагменти концептуальної структури попадають у поле зору респон-
дента [Мартинек 1999: 103, 162, 164].

У дослідженні ми скористалися методикою цілеспрямованого асоціативно-
го експерименту, під час якого респонденти (60 чоловік – артисти хору, соліс-
ти та музиканти-інструменталісти симфонічного оркестру Дитячого музичного 
театру) давали на запропоновані нами напрями асоціювання (“вік кобзаря”, 
“зовнішність, риси обличчя кобзаря”, “вбрання кобзаря”, “внутрішній світ 
та риси характеру кобзаря”, “соціальний статус кобзаря”, “голос, спів коб-
заря”, “гра на кобзі-бандурі”, “репертуар кобзаря”, “почуття та емоції, які 
викликає кобзар”, “кольори, з якими асоціюється кобзар взагалі”) від однієї до 
кількох реакцій. Оскільки ми говоримо про фахову свідомість, то, очевидно, 
що, крім власне професійних асоціацій, здебільшого представлених асоціатив-
ними напрямами “голос, спів кобзаря“голос, спів кобзаря“ ”, “гра на кобзі-бандурі”, “гра на кобзі-бандурі”, “ ” та “репертуар 
кобзаря”, в структурі асоціативного поля лексеми кобзар представлені також 
і національно-специфічні загальномовні асоціації (в усіх інших напрямах). 

Ми обрали цілеспрямований експеримент для дослідження асоціативно-
го поля [прото]терміна кобзар саме тому, що розподіл реакцій за напрямами 
асоціювання включає значно більше реакцій, ніж їх виявляє вільний експери-
мент. Це, на думку деяких дослідників (і з чим ми повністю погоджуємося), дає 
можливість більш досконало їх проаналізувати, виявити різні типи відношень 
між асоціаціями, що базуються як на позамовних, так і внутрішніх зв’язках 
слів, а також глибше пізнати не лише національну специфіку асоціювання [Те-
рехова 1997: 12–13], а й власне фахову, особливо, якщо мова йде про терміно-
одиниці, вживані на позначення народних співців-музикантів. 

Загальний обсяг асоціативного поля [прото]терміна-стимулу кобзар стано-
вить 793 реакції. Це досить великий показник для терміна. Однак слід заува-
жити, що йдеться про мистецтвознавчий термін, який корелює із загальновжи-
ваним словом. Мистецтвознавчі терміни не мають чітких дефініцій. Їхні межі 
здебільшого розмиті, що, власне, й засвідчує наведений приклад асоціативного 
експерименту. 

Далі, опираючись на розроблені в психолінгвістичних дослідженнях типи 
асоціацій та принципи їх класифікації (Ч. Осгуд, Дж. Миллер, П. Шеварьов, 
Ю. Самарін, К. Григорян, А. Клименко), детальний аналіз яких представлено 
в дисертаційній роботі Ю. Ульянова [Ульянов 1989*], проаналізуємо основні 
типи асоціацій, які ми одержали на слово-стимул кобзар:
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1. Семантичні:
1/а. Абстрактні, наприклад: мудрість, чесність, гордість, стриманість, 

розсудливість, релігійність, щирість, співчуття, журба, шана / пошана, 
драматизм, трагізм, задумливість, справедливість, поміркованість, спів-
переживання, сила та ін.

1/б. Конкретні, наприклад: билини, псальми, канти, плачі, байки, речи-
тативи, рапсодії, історичний епос, розповіді, повчальні історії, гімни, оди, 
казки, вірші, скоромовки, народні сказання та ін.

1/в. Парадигматичні, наприклад: вокал, наспів, чистота інтонування, 
спів, тембр, глісандо, техніка; доброта, тепло, жалість, гордість та ін.

1/г. Синтагматичні, наприклад: з кобзою за плечима, без черевиків, мудрий 
добрий [душею], сильний волею, з сильним характером, розумний, мужній, 
спокійний, гордий, чесний, сумний, стриманий, з великою культурою / висо-
кої культури, освічений, врівноважений, розсудливий, дуже багатий духов-
но, розважливий, щирий, впертий, незламний, замкнений, з високим рівнем 
інтелекту, лагідний, дотепний, веселий, вільний, з багатою уявою, справед-
ливий, суворий, з великим знанням і розумінням свого етносу, миролюбний, 
людяний, замкнений, задумливий, обурений, вольовий, заглиблений в самого 
себе, сміливий, вольовий, талановитий, бідний, будь-який та ін.

1/ґ. Предикативні, наприклад: має багатий / великий життєвий досвід / 
має великий досвід з життя, має почуття гумору, все знає, страждає за свій 
знедолений народ, любить свій народ, любить свою країну, оспівує тяжке 
життя простого народу, знає прекрасно історію свого народу, може бути 
характерником, не є віртуозом гри, не подобається, гарно розмовляє, не 
займає ніякого положення в суспільстві, володіє мистецтвом ораторства, 
акомпанує, гарно грає, бездоганно грає та ін.

1/д. Цитатні, наприклад: “червоний – колір любові, чорний – колір журби”.
1/е. Тематичні. Асоціативні реакції кожного з напрямів формують відповід-

ні асоціативні групи (на рівні мовних форм вираження лексико-семантичні гру-
пи), які, у свою чергу, розпадається на підгрупи. Наприклад, в асоціативній 
групі “зовнішність, риси обличчя кобзаря”:

• постава / статура: гарна, пряма, горда, міцна, кремезний, худорлявий, 
високий;

• обличчя: у зморшках, худе, смугле, сумне, задумливе, суворий вираз, су-
ворі риси, приємної зовнішності, виразна міміка, класичні / правильні риси, 
зі шрамами;

• волосся: довге, русяве, сиве, чорне, “оселедець” на голові, чуб, зачіска 
під глечик;

• брови: насуплені;
• очі: сліпий, карі, кароокий, гострий погляд, із світлом в очах;
• ніс: прямий;
• посмішка: м’яка, добра;
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• вуса: довгі, великі, чорні, козацькі, густі, гарні, пишні;
• борода: довга.
1/є. Порівняльні асоціації, наприклад: жовтий, як поле з пшеницею; без-

межна блакить; кольори [національного] прапору України; голубе небо; зе-
лений луг; золоті лани.

1/ж. Родові / узагальнені реакції, наприклад: [мандрівник-]музикант, вір-
туоз-виконавець.

1/з. Партитивні асоціації якнайкраще представлені в рубриках “зовніш-
ність, риси обличчя кобзаря” [див. вище], “вбрання кобзаря”.

1/и. Внутрішньосистемні, обумовлені професійною підготовкою респон-
дентів, наприклад: [глибокий] баритон / сильний баритональний голос, 
[м’який барвистий] бас, речитативний характер / з речитативними епізо-
дами / [проникним] речитативом / речитатив / присутні рецитації, [чис-
тий / ліричний] тенор, з декламацією, широкий / великий / різний діапазон 
[динамічних нюансів], [чітка / хороша / гарна] дикція, досконалий вокал, 
з оспівуванням основних тонів, чистота інтонування, різний за тембром, 
оксамитовий тембр, присутні основні тризвуки по гармонії, гліссандо, 
акомпанує, з використанням ладів народної музики (думний лад). 

Уважається, що знання спеціалістів, сформовані в процесі навчання є вто-
ринними, а тому рідше проявляються в асоціативних реакціях, якщо йдеться 
про об’єкти та ситуації, добре відомі реципієнтам із особистісного досвіду 
[Мартинек 1999: 100]. 

1/і. Позасистемні, наприклад: психолог, філософ, “ходячі новини”.
2. Прагматичні, або емоційно-оцінні реакції, що виражають ставлення фа-

хівців-музикантів до образу кобзаря: 
2/а. Асоціації-оцінки:
• абсолютні, імпліцитні, репрезентовані переважно іменниками та атрибу-

тивними синтагмами:
– позитивні, наприклад: із світлом в очах, мудрець, доброта / [сердечне] 

добро, патріот, сила духу / чоловіча сила, чесність, гордість, з почуттям 
гумору, стриманість, освіта, розсудливість, щирість, борець за незалеж-
ність, ввічливість, непримиренність; 

– негативні, наприклад: зі шрамами, каліцтва, дідуган, обличчя у зморш-
ках, жебрак та ін.;

– енантіооцінні, наприклад: бідняк, інтелігент, бідний аристократ.
• відносні, експліцитні, виражені переважно якісними прикметниками, рід-

ко ступенями їхнього порівняння та підсилювальними прислівниками: 
– позитивні, наприклад: приємної зовнішності, розумний, мужній, чес-

ний, гордий, спокійний, стриманий, високої культури / з великою культу-
рою, освічений, врівноважений, розсудливий, розважливий, щирий, глибоке 
розуміння світу, незламний, далекоглядний чоловік, з високим рівнем інте-
лекту, лагідний, м’який характер, дотепний, веселий, вільний, з багатою 
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уявою, справедливий, спокійний характер, миролюбний, людяний, вольовий, 
сміливий, талановитий, поважний, світлий образ;

– негативні, наприклад: суворий вираз обличчя / суворі риси обличчя, на-
суплені брови, із сумним обличчям, подерті / стоптані чоботи, бідний одяг, 
одягнений бідно, старий зношений одяг, обідраний одяг, залатаний одяг, 
сумний, впертий, замкнений, суворий, замкнений, задумливий, обурений, 
темна палітра та ін.;

– енантіооцінні, наприклад: молодий – ближчий до зрілості – середній вік 
/ чоловік середнього віку / зрілого віку – старший середнього віку / старший 
30-35 років – старшого віку / 50 і більше / від 50 і старший – старий чоловік / 
літня людина / похилого віку, бідний, середнього / нижчого прошарку, будь-
який та ін.;

– експресивні, наприклад: [дуже] багатий / глибокий внутрішній світ, 
дуже багатий духовно / висока духовність, глибоко порядна людина, дуже 
емоційно.

2/б. Емотивні асоціації, виражені здебільшого іменниковими номінаціями, 
атрибутивними словосполученнями, рідко предикативними конструкціями:

• почуття, наприклад: [велика] повага, теплі почуття, жалість, гордість 
[за свою країну, український народ], патріотизм, любов [до Батьківщини, 
до своєї культури, до України], співчуття, журба, шана / пошана, образа 
за країну та народ, справедливість, співпереживання;

• емоційні стани, наприклад: позитивні емоції, зацікавленість, не подо-
бається, драматизм, трагізм, задумливість.

2/в. Інші ментальні структури, репрезентовані на мовному рівні складними 
атрибутивними словосполученнями, наприклад: спогади про красу та героїчні 
події минулого, віра в майбутнє талановитого українського народу.

Отже, психолінгвістичний експеримент показав розмитий, нещільний ха-
рактер асоціативного поля мистецтвознавчого [прото]терміна кобзар, що ви-
користовується в спеціальному професійному спілкуванні. Структура асоціа-
тивного поля – це перехресні підсистеми, представлені окремими напрямами 
асоціювання, у кожному з яких вирізняється ядро (найбільш уживані реакції) 
і периферія (менш частотні або взагалі поодинокі реакції). 

ІІ. Стереотипізація образу кобзаряІІ. Стереотипізація образу кобзаря. У реакціях на запропоновані напрями 
асоціювання виявляється певна стереотипність, яку, як правило, репрезентують 
найбільш частотні асоціації. Про стереотипи як усталені (суперусталені, супер-
фіксовані) ментально-мовні структури, готові сталі образи в свідомості мов-
ця, стійкі фіксовні структури свідомості, узагальнені [культурно-національні] 
уявлення про щось типове, впорядковані, схематичні детерміновані культурою 
“картинки світу”, фрагменти концептуальної картини світу написано багато. 
Їх поділяють на мовні та немовні. До немовних відносять соціальні, ідеологічні, 
етнічні, [етно]ментальні, [соціо-, етно-]культурні стереотипи, а також стерео-
типи динамічної рівноваги та етнічні стереотипи мовної поведінки, стереотипи 
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мовного спілкування, стереотипи мислення (ментальні стереотипи), стереоти-
пи поведінки (стереотип-поведінка), стереотипи-уявлення (стереотипи-ситуа-
ції, стереотипи-образи), автостереотипи, гетеростереотипи, квазістереотипи, 
стереотипи сприймання, стереотипи розуміння. До мовних – повторюваль-
ні слова, фразеологізовані словесні комплекси, словосполучення в науко-
вому стилі, будь-який сталий вираз – усталене порівняння, кліше і штампи 
як відтворювані сполучення слів, стандартні звороти, [етикетні] формули на-
укового тексту, терміни і терміносполучення в науковій та діловій мові, суд-
ження або кілька суджень, що стосуються того або того об’єкта реального 
світу, сполучення речень, тексти [Селіванова 2004: 247; Маслова 2001: 108–
112; Красных 2002: 176–180; SSSL: 9; Юкало 2003 (1): 19–61; (2): 301–303; 
Мовчун 2004: 18–21]. 

Нашу увагу на рівні ментальних структур привертає стереотип-уявлення 
(фіксована ментальна картинка, що є результатом відображення в свідомості 
особистості “типового” фрагмента реального світу, що його визначають на-
бір асоціацій та мовна форма їх вираження [Красных 2002: 176–180]), зокрема 
стереотип-образ як еталон кобзаря, що існує в професійній уяві музикантів 
і співаків. Наше завдання – експлікувати його на мовному рівні, враховуючи 
той набір асоціативних зв’язків та основних напрямів асоціювання, який має 
слово-стимул кобзар. Зрозуміло, що у визначенні стереотипів варто апелювати 
до ядра асоціативного поля, або найближчого асоціативного ореолу, слова-сти-
мула, оскільки його формують найбільш частотні асоціації, що розподіляються 
за кількома напрямами стереотипізації, формуючи:

1. Архетипно-прототиповий образ кобзаря. 
За даними експерименту ми з’ясували, що у фаховій свідомості україн-

ських співаків та музикантів найбільш представницьким щодо кількості реак-
цій є асоціативний напрям “внутрішній світ та риси характеру кобзаря” (133 
реакції). Очевидно, для українських митців у галузі музичного мистецтва пріо-
ритетним є фактор духу народного виконавця, його загальнолюдський потен-
ціал як втілення духу того народу, представником якого він є, що знаходить 
вираження в таких мовних стереотипах (у даному випадку найбільш ужива-
них словосполученнях, словах та описових і предикативних конструкціях): 
мудра людина / мудрий чоловік / мудрий / людина, яка може дати мудру 
пораду / мудрий погляд / [життєва / зріла] мудрість / мудрець (16 разів), 
доброта / добрий [душею] / добра людина / сердечне добро (14 разів), 
[дуже] багатий / глибокий внутрішній світ (6 разів), має багатий / вели-
кий життєвий досвід / має великий досвід з життя (6 разів), патріот / 
глибокий патріотизм (5 разів), сила духу / сильний волею / з сильним ха-
рактером / чоловіча сила (4 рази) (менш частотні та поодинокі реакції 
не враховуємо). Зазначені мовні стереотипи експлікують архетипно-прототи-
повий образ кобзаря “мудрий старець як народний дух, прихований за хаосом повий образ кобзаря “мудрий старець як народний дух, прихований за хаосом повий образ кобзаря “
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життя, що має багатий внутрішній світ, великий життєвий досвід, виявляє 
почуття патріотизму та власну силу духу”.

2. Професійний стереотип. 
Наступним за кількістю реакцій є асоціативний напрям “голос, спів кобзаря” 

(110 асоціацій). У мовній свідомості співаків та музикантів існує більш-менш 
усталений асоціативний зв’язок “голос, спів кобзаря – [глибокий] баритон / 
сильний баритональний голос (18 разів), [м’який барвистий] бас (13 разів), 
речитативний характер / з речитативними епізодами / [проникним] речи-
тативом / речитатив / присутні рецитації (11 разів), [чистий / ліричний] 
тенор (6 разів), з декламацією (5 разів), широкий / великий / різний діапа-
зон [динамічних нюансів] (5 разів), [чітка / хороша / гарна] дикція (4 рази)”. 
Як видно з наведених прикладів, реакції на запропонований напрям асоціюван-
ня є суто професійними, що увиразнює власне професійний стереотип “кобзар 
володіє широким голосовим діапазоном від баритона, баса до тенора, переме-
жовуючи свій спів виразно декламованими рецитаціями”.

Представницьким щодо кількості реакцій є також асоціативний напрям 
“репертуар кобзаря“репертуар кобзаря“ ”: пісні (30 разів), пісні (30 разів), пісні думи (20 разів), балади (11 разів), би-
лини (4 рази). Звідси одним із найвиразніших стереотипних образів кобзаря 
є образ виконавця пісні, думи, балади, билини, що втілюється у таких клішо-
ваних словосполученнях: народні, історичні, ліричні, козацькі пісні / пісні 
про козаків, січові, давні, сучасні, українські, жартівливі, [веселі] соціально-
побутові, сатиричні, епічні, патріотичні, чумацькі, рекрутські, релігійні, 
побутові пісні, пісні про сумну долю, про війну, про волю, розважального 
характеру, про кохання; історичні думи, думи про видатні події, думи про 
долю, думи про козаків; історичні, старовинні балади. Ці словосполучення 
досить часто вживаються в професійній мові співаків та музикантів (а також 
мистецтвознавців та фольклористів) на позначення жанрових різновидів фоль-
клорних творів, що дає підстави кваліфікувати їх [прото]термінологічними. 
А тому, предикація “кобзар – виконавець пісень, дум, балад, билин” репрезен-
тує один із професійних стереотипів.

3. Позитивно-оцінний стереотип. 
Крім зазначеного професійного стереотипу асоціативне поле лексеми кобзар

засвідчує існування в мовній свідомості фахівців ще одного стереотипу “коб-
зар віртуозно володіє інструментом, використовуючи основні прийоми гри на 
кобзі та професійно імпровізує, передаючи свій емоційний стан”, пов’язаного 
з усталеним асоціативним зв’язком “гра кобзаря – віртуоз-виконавець / вір-
туозне володіння інструментом / віртуозна гра (7 разів), прийоми гри / 
перебори / перебирання струн [лівою та правою руками] (3 рази), професійна
(3 рази), імпровізаційна (3 рази), емоційна (3 рази)”. Щоправда, цей позитив-
но-оцінний стереотип супроводжують поодинокі негативно-оцінні асоціації, 
як-от: не є віртуозом гри, не обов’язково професійна гра.



217

4. Стереотипи-колоративи. 
Високу частотність реакцій (100), найуживаніші з яких представлені лек-

семами червоний (17 разів), синій / голубий (10 разів), білий (9 разів), сірий 
(8 разів), чорний (7 разів), займає також асоціативний напрям “кольори, з яки-
ми асоціюється кобзар”. Спостерігаємо досить цікаве явище: репрезентацію 
ментефакта або реалії культури, пов’язаних із образом кобзаря, через його / 
її ознаку-колоратив. Так, червоний колір здебільшого асоціюється із коханням, 
поясом, чобітьми, чорний – із журбою, білий – із сорочкою, сірий – із сивим 
волоссям, синій – із небом.

5. Загальнолюдський стереотип. 
Ще одним стереотипом образу кобзаря, який тісно взаємодіє із власне про-

фесійними стереотипами, є загальнолюдське уявлення про зовнішність, риси 
обличчя та вбрання кобзаря. На рівні мовних стереотипів його репрезенту-
ють лексеми та словосполучення [довгі / великі / чорні / козацькі / густі / гар-
ні / пишні] вуса / з вусами (25 разів), [довга] борода / з бородою (10 разів), 
сивий / сиве [довге, русяве] волосся (9 разів), сліпий (6 разів), карі очі / каро-
окий (5 разів), гарна осанка / пряма [горда] постава (4 рази), український 
[народний] костюм / національне вбрання / [старовинний] український на-
ціональний одяг / одяг в українському стилі (14 разів), вишита сорочка / ви-
шиванка / українська сорочка (12 разів), кожух (8 разів), кожух (8 разів), кожух [широкі] шаровари 
(7 разів), [подерті / стоптані / червоні] чоботи (6 разів), бідний одяг / одяг-
нений бідно (5 разів), жупан / у довгому жупані (4 рази), що номінують най-
більш типові атрибути зовнішності кобзаря. Як видно з реакцій, загальнолюд-
ське стереотипне уявлення про той самий атрибут зовнішності кобзарів може 
бути неоднозначним, а інколи й варіативним (йдеться про очі). 

6. Етнічній стереотип. 
Два останні напрями асоціювання якнайкраще засвідчують національ-

но-культурну стереотипізацію образу кобзаря, що дає можливість визначити 
етнічний стереотип: “кобзар – співець власне українських пісень, дум, балад 
тощо, зодягнений у національне вбрання – вишиту сорочку, кожух або жупан, 
шаровари, чоботи або постоли”.

7. Емоційний образ-стереотип. 
Стереотипні образи кобзаря як власне стереотипи мислення супровод-

жує також його емоційний образ, причому він посідає неостаннє місце. Так, 
у мовній свідомості фахівців-музиканів та співаків образ кобзаря здебільшого 
асоціюється із почуттям поваги (9 разів), тепла, добра (6 разів), жалю й вод-
ночас гордості за український народ (10 разів), патріотизму та любові до 
рідної України (8 разів), втілюючи в собі і позитивний, і негативний потен-
ціал (у 3 випадках респонденти зазначали, що їм не подабається цей образ, 
а 5 чоловік зовсім відмовлялися брати участь в експерименті), з перевагою по-
зитивної емоційної оцінки (частковий вияв емоційної енантіооцінки). На рівні 
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мовних форм вираження знаходить втілення в емоційно-оцінному (конотатив-
ному) компоненті значення.

8. Соціальний стереотип. 
Наступне місце за кількістю реакцій посідає асоціативний напрям “вік 

кобзаря” (54 реакції). Тобто в мовній свідомості тих самих респондентів іс-
нує також усталений образ “кобзар – чоловік середнього віку” як соціальний 
стереотип. На рівні мовних стереотипів цей образ знаходить втілення в та-
ких повторюваних словосполученнях, як середній вік (9 разів), середній вік (9 разів), середній вік після 30 / від 
35 і більше / старший 30–35 років (3 рази), 40–45 років (3 рази), 40–70 років
(3 рази), після 40 (3 рази), 50–60 років (3 рази), 50 і більше / за 50 / від 50 
і старший (3 рази). Результати опитування засвідчують той факт, що в мовній 
свідомості українців поняття середнього віку досить розмите.

Цей стереотип доповнює ще один стереотип, який безпосередньо вказує на 
соціальний статус кобзаря: “кобзар – в минулому бідна людина або людина се-
реднього статку (козак, мандрівний музикант), яка співом та грою на кобзі 
заробляла собі на хліб; сьогодні – це концертний виконавець”. Цей стереотип 
підтримують такі часто вживані щодо образу кобзаря мовні одиниці, як бідняк 
/ бідного прошарку / бідний / належить до бідних людей (12 разів), середньо-
го прошарку / статку (7 разів), козак / козацького роду (6 разів), інтелігент / 
інтелігенція (5 разів), [заможний] селянин (5 разів).

Отже, зберігаючись у різних формах, знання про кобзаря, що їх частково 
розкриває асоціативний експеримент, організовують складну когнітивну струк-
туру, в якій поряд із епізодичними ментефактами – асоціатами-сенсибіліями 
співіснують ще й асоціати-образи, представлені архетипом, прототипом та сте-
реотипами – професійними, соціальними, етнічними, а також емоційно-оцін-
ним образом, який тісно переплітається із образами мислення. 

9. Психологічно реальне значення. 
Описана вище когнітивна структура лежить в основі психологічно реально-

го значення, яке на мовному рівні представлене складним синтаксичним цілим: 
“кобзар – мудрий старець як народний дух, прихований за хаосом життя, який 
має багатий внутрішній світ, великий життєвий досвід, виявляє почуття 
патріотизму та власну силу духу; зодягнений у національне вбрання – вишиту 
сорочку, кожух або жупан, шаровари, чоботи або постоли; середнього віку; 
в минулому бідна людина або людина середнього статку (козак, мандрівний 
музикант), яка співом та грою на кобзі заробляла собі на хліб; сьогодні – кон-
цертний виконавець; володіє широким голосовим діапазоном від баритона, 
баса до тенора, перемежовуючи свій спів виразно декламованими рецитація-
ми; співає власне українські пісні, думи, балади тощо; віртуозно грає на коб-
зі, використовуючи основні прийоми гри на цьому інструменті та професійно 
імпровізує, передаючи свій емоційний стан; основними атрибутами зовніш-
ності є вуса, борода, гарна постава, сиве волосся, сліпота або карі очі; викли-
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кає здебільшого почуття поваги, тепла, добра, жалю й водночас гордості за 
український народ, патріотизму та любові до рідної України”.

2. 4. Фреймова структура репрезентації знань про кобзаря. На рівні реп-
резентації знань концепт “кобзар” виявляє себе як фреймова структура, що 
є репрезентацією науково-мистецьких знань про типову ситуацію дійсності, в 
основі якої лежать життєві сюжети – сцени, в яких передбачається наявність 
місця події, дійових осіб (кобзар-виконавець – люди-слухачі – хлопчик- / дівчин-
ка-поводир), а також розподіл ролей (кобзар – виконавець дум, пісень / оповідач, 
з одного боку, слухачі – з другого, хлопчик-/ дівчинка-поводир як посередник) 
та, як зазначає С. Грица, “механізм передачі твору в часі й просторі, зміни його 
трансмісії, тобто варіативні відміни в творенні та сприйнятті, що здійснюється 
через ланцюг Т – М – Р, тобто твір → виконавець= медіум → реципієнт… Інак-
ше: кобзар, що рецитує думу для слухання, спрямовує своє дійство назовні. Він 
схильний до трансформації твору, його вкорочення, видовження, до імпровіза-
ції у слові, музиці, тобто до розхитування канону в більшій часово-просторовій 
амплітуді, ніж у випадку обрядового ритуалу” [Грица 2002: 11–12].

Отже, архітектоніку мистецтвознавчого концепту “кобзар” форму-
ють такі ментальні та ментально-мовні структури: власне мистецтвознавче 
[прото]термінопоняття “кобзар”, образи-картинки, образи “Я-схеми” кобзарів, 
національний антропосимвол кобзаря, асоціативний комплекс іконічних, зву-
кових, емоційних сенсибілій та сенсибілій-колоративів, що супроводжує образ 
кобзаря, стереотипи, архетипно-прототиповий та емоційно-оцінний образ коб-
заря, а також власне фреймова структура організації знань про кобзаря. Саме 
вони породжують глобальний смисл-цінність, представлений фрагментарною 
цілісністю / сукупністю / множинністю елементарних смислів (ноем), що фор-
мують когнітивну дефініцію, або змістову організацію, науково-мистецького / 
мистецтвознавчого концепту “кобзар”. Серед таких смислів вирізняються:

1) власне когнітема – когнітивний смисл (когнітивний компонент змістової 
організації концепту) як системотворчий зародок, що є єдністю: 

а) логоепістеми – наукової парадигми, або сукупності структурованих 
у певний спосіб концептуалізації наукових – історико-культурологічних, музи-
кознавчих, етномузикологічних, фольклористичних, літературознавчих знань 
про фрагмент дійсності (об’єкт), що його позначає лексема кобзар в україн-
ській мові, засвідчених у розгорнутому вигляді в наукових працях, у згорнуто-
му вигляді у формі відповідного [прото]термінопоняття в спеціальних лекси-
кографічних, енциклопедичних та довідкових джерелах, та лексичних значень 
у загальномовних лексикографічних джерелах; 

б) гносеми як еволюціонуючого фактора пізнання тим чи іншим концепту-
алізатором (суб’єктом пізнання) того фрагмента дійсності, що його позначає 
лексема кобзар у різні періоди культурно-історичного розвитку, що спричиняє 
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різне осмислення того самого об’єкта (пор., наприклад, фольклористичне, літе-
ратурознавче, мистецтвознавче, етномузикознавче, історико-культурологічне 
осмислення); 

2) конатема – конатемний смисл (конативний компонент змістової органі-
зації концепту), що його породжують типові схеми рухів, дій, поведінки кобза-
ря, спосіб, у який він тримає інструмент, та особливості виконавської техніки;

3) емотема як сукупність емоційних смислів (емотивний компонент зміс-
тової організації концепту), що їх породжує емоційний образ / емоційні образи, 
сформований / сформовані на основі асоціативного комплексу емоційних сен-
сибілій “повага”, “тепло”, “добро”, “жалість”, “патріотизм” та ін., “омо-
влених”, тобто представлених на рівні мовних форм вираження відповідними 
емосемами, які ми отримали в результаті проведення асоціативного експери-
менту і які несуть прагматичну інформацію про ставлення до кобзарів носіїв 
музичної культури;

4) хроносмисл (компонент епохи змістової організації концепту), що його 
породжує осмислення трьох хронологічних прошарків ментально-мовного ста-
новлення [прото]термінопоняття “кобзар”. Найдавніший з них, пов’язаний з 
найменуваннями співців-музикантів, сформувався на основі загальновживаної 
лексики (наприклад: баян / боян, старець, дід, каліка-перехожий, пілігрим, 
пальмарій, пальмоносець, паломник, скоморох, чаклун, чарівник, волхв-[во-
рожбит], відун, знахар, чудесник, жрець, віщун, ведущий, відущий, шаман, 
потворник, кощунник), що існувала на території України ще в період Київсь-
кої Русі. Наступний прошарок (XVI–XIX ст.) пов’язаний з локальними най-
менуваннями співців-виконавців, наприклад: кобзар, акин, аeд, азмaрі, анші, 
атешафруз, лоуд, ашуг / ашик, бакс, бард, менестрель, бродерзингер, бахші 
/ багші / ракші, вагант, віпасан, гістріон тощо – у міжетнічному аспекті; бан-
дурист / бандуриста, барабанщик, баяніст, бубняр, волинщик, гармоніст, 
гусляр, домбрист, домрист, дудар, зурнач / лірник, лютняр, мандолініст, 
скрипаль / скрипач / скрипник, сопілкар, сурмар / сурмач, торбаніст, трем-
бітар, трубач, цимбаліст / цимбалист / цимбалиста / цимбалистий – 
у внутрішньоетнічному локусі. Ці слова вже мають спеціальні уявлення, вони 
переважно запозичені як із споріднених слов’янських, так і з інших мов і на-
лежать до спеціальної лексики. Третій прошарок, представлений перифрастич-
ними термінами народний виконавець, виконавець народної музики, викона-
вець на народному інструменті, виконавець народного епосу, фольклорний 
виконавець, виконавець фольклору тощо, сформувався разом із виникненням 
таких наук, як фольклористика, музикознавство у XIX–XX ст. та етномузико-
знавство, яке тільки зароджується у XX–XXI ст.;

5) ідіологема – сукупність особистісних смислів (ідіокомпонент змістової 
організації концепту) як суб’єктивних світосприймань, світовідчуттів та світо-
бачень кобзаря, що їх породжують: 
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а) творча уява того чи іншого митця в науково-мистецькій картині світу 
(наприклад, у змістовій організації концепту “кобзар” – це “кобзар у поетич-
но-малярській творчості Т. Шевченка”, “кобзар у портретній графіці О. Слас-
тіона”, “кобзар у графіці Л. Жемчужникова, В. Штернберга, К. Трутовського, 
А. Ольшанського, В. Трутнева” і т. ін.); 

б) власні інтенції, вірування, настанови, переживання, емоційній світ митця 
тощо, формалізовані в “Я-схемах”; 

в) мистецтвознавчі описи портретних зображень (малярських образів) 
кобзарів;

6) соціологема – сукупність соціальних смислів (соціокомпонент змістової 
організації концепту), що несуть інформацію про соціальний статус кобзаря. 
Пор., наприклад: статус кобзаря у XVI–XIX ст. – мандрівний, придворний, вій-Пор., наприклад: статус кобзаря у XVI–XIX ст. – мандрівний, придворний, вій-Пор., наприклад: статус кобзаря у XVI–XIX ст. –
ськовий співець-музикант, що в мовній свідомості асоціюється з бідною люди-
ною або людиною середнього статку, яка співом та грою заробляє собі на хліб, і 
XX–XXI ст. – вуличний (у мовній свідомості асоціюється з людиною, яка здобу-
ла музичну освіту, однак позбавлена засобів до існування, тому співом та грою 
заробляє собі на хліб), сценічно-концертний (у мовній свідомості асоціюється з 
людиною, яка здобула музичну освіту у вищих навчальних закладах, має про-
фесію кобзаря – артиста, що виступає на сцені); 

7) етнологема “український” (етнокомпонент змістової організації кон-
цепту) як різновид соціального смислу, який несе інформацію про етнічну на-
лежність кобзаря, що в семантичній структурі [прото]термінопоняття “кобзар” 
втілюється у відповідній етносемі;

8) ідеологема “народний просвітитель” (компонент факторної зумовле-
ності змістової організації концепту), що несе інформацію про ту роль у су-
спільстві, яку в минулому виконували кобзарі і за що їх переслідували, спочатку 
в імперській Росії як проповідників національно-визвольної боротьби україн-
ського народу проти свої поневолювачів, потім у СРСР як співців-жебраків, 
які не відповідали образу радянського трудівника;

9) топологема (компонент факторної зумовленості змістової органі-
зації концепту) як сукупність смислів-топосів, що несуть інформацію про 
місця мандрування та проживання кобзарів, наприклад: “з Решетилівки”, 
“з Києва”, “з Шилович” тощо. На рівні мовних форм вираження вони пред-
ставлені відповідними топосемами, або точніше ойкосемами, що беруть участь 
в організації семантичної структури, наприклад, таких номінативних словоспо-
лучень, як кобзар Михайло з Миронівки, кобзар Улян із Валок, кобзар Янголь 
з Березівки тощо;

10) антропологема як компонент факторної зумовленості змістової ор-
ганізації концепту, що несє інформацію про ім’я, прізвище та по батькові, 
а також в окремих випадках про кличку кобзаря, наприклад: “О. Вересай”, 
“М. Любисток”, “П. Братиця” тощо. На рівні мовних форм вираження вони 
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представлені відповідними антропосемами, що беруть участь в організації 
семантичної структури, наприклад, таких номінативних словосполучень, 
як кобзар Дмитро Циганенко, кобзар Іван Запорожченко, кобзар Іван Куче-
ренко, кобзар Іван Нетеса.

* * *
Опис-моделювання науково-мистецького / мистецтвознавчого концепту 

як одиниці когніції, здійснений на матеріалі концепту “кобзар” в українській 
мистецтвознавчій термінології, передбачає з’ясування онотологічного статусу 
власне мистецтвознавчого термінопоняття “кобзар” та архітектоніки мистец-
твознавчого концепту “кобзар” шляхом її ментально-мовної репрезентації, 
що ґрунтується на розмежуванні категорій “поняття” і “концепт”. 

З’ясовуючи онтологічний статус мистецтвознавчого термінопоняття 
“кобзар”, ми дійшли висновку, що його інформаційний простір доволі неод-
норідний, поліморфний, а тому за ступенем своєї термінологічності / термі-
нологізації це поняття займає проміжне положення між власне науковим і наїв-
но-побутовим поняттям, перебувачи приблизно на стадії спеціального уявлення, 
або прототермінопоняття, що на рівні мовних форм вираження знаходить 
відображення в кореляції термін vs прототермін vs народний термін vs загаль-
новживане слово. 

Як корелят, цей [прото]термін витворено способом семантичного дованта-
ження елементарних смислів (ноем), а на семантичному рівні – сем “народ-
но-професійний”, “кобзар-бандурист”, “кобза-бандура”, що його ініціюють 
системні зв’язки та відношення з іншими мистецтвознавчими термінопонят-
тями. Звідси змістова організація цього [прото]термінопоняття – це сукуп-
ність концепт-ознак, що є носіями: 1) відношення до національно-культурних 
традицій; 2) системних відношень – а) родо-видової взаємодії між поняттями 
“співець-музикант”, “виконавець”, з одного боку, і “виконавець епосу”, “ви-
конавець на музичному інструменті”, “виконавець фольклору”, – з другого; 
б) синонімії з поняттями “бандурник”, “лірник”; в) похідності від понят-
тя “кобза”, тобто носій відношення до народного музичного інструмента; 
г) співгіпонімії з термінопоняттями, що кластеризуються за концепт-ознака-
ми “виконавець епосу”, “виконавець на музичному інструменті”, “виконавець 
фольклору” / “фольклорний виконавець”, “виконавець національного думово-
го епосу”; ґ) профілювання сфери музично-поетичного народно-професійно-
го виконавства; д) узагальнення щодо наочно відтворюваних образів-картинок 
зовнішності та образів “Я-схем” кобзарів-бандуристів; е) раціональності щодо 
емоційно-оцінного творчого переосмислення образів-картинок кобзарів-банду-
ристів; є) переосмислення (реконцептуалізації) національного антропосимволу 
“КОБЗАР” в особі Т. Шевченка, в основі якого лежить когнітивна метафора;
ж) абстрагування щодо цілісності асоціативного комплексу іконічних сен-
сибілій, які існують у творчій уяві фахівців-музикантів; 3) професійного 
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знання, що його репрезентує фреймова структура за просторово-часовою схе-
мою “твір → виконавець=медіум → реципієнт”.

Розкриваючи архітектоніку мистецтвознавчого концепту “кобзар”, ми 
з’ясували, що в її організації беруть участь такі структури, як мистецтвознавче 
[прото]термінопоняття “кобзар”, образи-картинки, образи “Я-схеми” кобзарів, 
національний антропосимвол кобзаря, асоціативний комплекс сенсибілій, що 
супроводжує образ кобзаря, стереотипи, архетипно-прототиповий та емо-
ційно-оцінний образ кобзаря, а також власне фреймова структура організації 
знань про кобзаря. Кожна з них породжує той чи інший елементарний смисл – 
когнітему (логоепістему, гносему), конатему, емотему, хроносмисл, ідіологе-
му, соціологему, етнологему, ідеологему, топологему, антропологему. У всій 
сукупності / фрагментарній цілісності такі структури формують когнітив-
ну дефініцію науково-мистецького / мистецтвознавчого концепту “кобзар”, 
статус смислової домінанти в якій має змістова організація [прото]терміно-
поняття “кобзар”. 
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РОЗДІЛ V
КОНЦЕПТОСФЕРА “МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО”
В НАУКОВО-МИСТЕЦЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ.

ТОПОЛОГІЧНІ ПАРАМЕТРИ
МЕНТАЛЬНО-МОВНОГО ОПИСУ-МОДЕЛЮВАННЯ 

Проблема ментально-мовного опису-моделювання концептосфер конкрет-
но-наукових картин світу в контексті лінгвоконцептологічного підходу до вив-
чення галузевих термінологій є однією з актуальних. Однак безпосереднього 
відображення в термінологічних працях вона поки що не знайшла. Концепту-
альна репрезентація галузевих знань здебільшого розглядається як: 

1) виявлення концептуального апарату певної галузі знання, наприклад: 
у галузі семіотики – концептів “образ”, “фігура”, “метафора”, “символ”, 
“знак”, “емблема” [Арутюнова 1999: 313–346]; у терміносистемі оподатку-“знак”, “емблема” [Арутюнова 1999: 313–346]; у терміносистемі оподатку-“знак”, “емблема”
вання – концептуальних центрів “система оподаткування”, “функціону-
вання податкової системи”, “поняття суміжних галузей знань” та кон-вання податкової системи”, “поняття суміжних галузей знань” та кон-вання податкової системи”, “поняття суміжних галузей знань”
цепту “податок” як системотворчого [Константинова О., 2004]; у сучасній 
чеській суспільно-політичній лексиці – концептів “stat”, “moc”, “společnost”, 
“narod”, “lig” [Мороз 2005: 75–78]; у діловому англомовному дискурсі – кон-“narod”, “lig” [Мороз 2005: 75–78]; у діловому англомовному дискурсі – кон-“narod”, “lig”
цептів “busy” (діяльний, зайнятий), “busy” (діяльний, зайнятий), “busy” “enterprise” (підприємництво), “enterprise” (підприємництво), “enterprise” “manage”
(керувати), “market” (ринок), “market” (ринок), “market” “profi t” (прибуток), “profi t” (прибуток), “profi t” “business” (справа, бізнес) 
[Науменко 2004]; у сучасному англомовному екологічному дискурсі – кон-
цептів “environment”, “pollution”, “energy”, “climate change”, “Chernobyl”
[Розмаріца 2002; 2004: 8–12]; 

2) лексико-семантичний опис термінологічних одиниць як номінацій, що 
є національно специфічними формами мовного вираження (лексичними ре-
презентаціями) єдиного інваріанта наукового знання того чи іншого образу від-
повідного предмета або поняття, тієї чи іншої концептуальної моделі, напри-
клад, предметів і понять морської справи [Полупанова 2002];

3) з’ясування структурної організації концептосфери / концептуальної 
структури / когнітосфери / терміносфери певної галузі знання або виду про-
фесійної діяльності (концептосфера як максимум інформації, сукупність фраг-
ментів-одиниць), наприклад: концептосфери “економіка” як системної сукуп-
ності “поняттєвих сфер, знань, теорій, що відображають суспільно-економічні 
відносини між людьми, досвід” за допомогою такого структурного елемента, 
як термінологічний фрейм – лексико-семантичної системи термінологічних 
одиниць, що асоціюються з відповідними економічними знаннями, теорія-
ми, концептом, де зміст концепту може змінюватися залежно від конкретних 
економічних, політичних, етнічних обставин [Рибачок 2002]; концептуальної 
структури англомовної реклами косметики через її фреймовий аналіз та лек-
сичні засоби професійного спілкування [Анопіна 1997]; когнітосфери “бір-
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жова діяльність” у поняттєвому просторі “ринкова економіка” у поняттєвому просторі “ринкова економіка” у поняттєвому просторі “ ” і, зокрема, 
терміносфери “біржа” та текстових процесів термінотворення, притаманних 
їй [Жданова 2003]; концептуальних структур позначень ігрових видів спорту 
(“футбол”, “крикет”, “бридж”) в сучасній англійській мові, а також типо-“футбол”, “крикет”, “бридж”) в сучасній англійській мові, а також типо-“футбол”, “крикет”, “бридж”
вих базових концептів гри (“агент”, “дія”, “засіб”, “різне”) [Недайнова 2004]; “агент”, “дія”, “засіб”, “різне”) [Недайнова 2004]; “агент”, “дія”, “засіб”, “різне”
лексико-семантичного поля “інтелектуальна діяльність” в аспекті його кон-
цептуального аналізу [Ніжегородцева-Кириченко 2000];

4) визначення концептуальних засад аналізу системи творення відономас-
тичних кулінарних термінів і номенів [Подолян 2000: 3–5];

5) віднаходження концептуальних метафор у науковому тексті, наприклад, 
корелятів концептуальних метафор, які використовуються в англомовних 
наукових текстах, що репрезентують основні домени концептосфери “людинанаукових текстах, що репрезентують основні домени концептосфери “людинанаукових текстах, що репрезентують основні домени концептосфери “ ” 
[Школенко 2003].

В аспекті лінгвоконцептологічного підходу до вивчення галузевих термі-
нологій, що профілюють науково-мистецьку / мистецтвознавчу картину світу, 
привертають до себе увагу праці, в яких дослідники: 

1) описують концептуальний апарат окремого мистецтвознавчого терміно-
лекту як сукупності знань про той чи інший вид науково-теоретичної та науко-
во-практичної мистецької діяльності, наприклад: концептуальний апарат тер-
мінології англійського літературознавства [Волкова 2002]; ключові концепти 
сучасного американського кінематографу, зокрема англомовних текстів з кіне-
матографічної проблематики, серед яких вирізняються ізоморфні ядерні кон-
цепти “зло”, “людина”, “людські стосунки”, “життя”, “хвороба”, “полі-
тика”, периферійні концепти “бізнес”, “класова структура”, “подорож”, 
“зміна”, “цінності”, “ЗМІ” (для сценаристів, режисерів, акторів, кінокрити-“зміна”, “цінності”, “ЗМІ” (для сценаристів, режисерів, акторів, кінокрити-“зміна”, “цінності”, “ЗМІ”
ків); аломорфні концепти “мистецтвоків); аломорфні концепти “мистецтвоків); аломорфні концепти “ ” (для сценаристів, режисерів акторів), 
“свобода”, “екологія”, “добро”, “релігія” (для критиків) [Ваховська 2005]; “свобода”, “екологія”, “добро”, “релігія” (для критиків) [Ваховська 2005]; “свобода”, “екологія”, “добро”, “релігія”

2) на прикладі концептуального аналізу назв музичних інструментів і, зок-
рема, назви одного з найхарактерніших для російської культури інструментів 
(балалайка) відстежують взаємозв’язок емоціогенного потенціалу референ-
ційованих з реаліями народної культури національно-культурних концептів 
(“балалайка”, “гуслі”, “гармонія”, “домра”, “дудка”, “жалійка”, “свиріль” у 
російській культурі; “бандура”, “кобза”, “сопілка”, “дуда”, “сурма”, “цимба-
ли”, “трембіта” – в українській) з емпіричним знанням людини та специфіч-ли”, “трембіта” – в українській) з емпіричним знанням людини та специфіч-ли”, “трембіта”
ність його прояву в мовній картині світу етносу [Саєвич 1999].

Однак в українському мовознавстві фактично немає лінгвістичних роз-
відок, у яких би та чи інша концептосфера розглядалася як власне когнітив-
на модель взаємодії фрагментів знань, репрезентованих у множинності кон-
цептуальних структур, де б увраховувалися конкретні топологічні параметри 
її концептуалізації. У цьому розділі розглянемо таку ментально-мовну модель 
на матеріалі опису концептосфери “мистецтвознавство“мистецтвознавство“ ”, задаючи топологіч-
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ні параметри: “зони сусідства (референція / кореференція – внутрішнє / зовніш-
нє – низ / верх)”; “межа / положення ‘між’ і ‘на межі’ / розсіювання меж”; 
“фігура / тло – близько / далеко”; “рівень концептуалізації / функціональна 
локалізація”; “вузол” як місце скупчення концептуальних структур; “щілина” 
як місце концептуального розриву; “центр / периферія (маргінальна зона)”
[про топологію концептуальних структур як фрагментів знань див. Розділ ІІ. 4]. 
Розглянемо кожен із них окремо. 

1. “ЗОНИ СУСІДСТВА (РЕФЕРЕНЦІЯ – КОРЕФЕРЕНЦІЯ / 
    ВНУТРІШНЄ – ЗОВНІШНЄ / НИЗ – ВЕРХ)”
Використовуючи цей параметр концептуалізації, концептосферу “мистец-Використовуючи цей параметр концептуалізації, концептосферу “мистец-Використовуючи цей параметр концептуалізації, концептосферу “

твознавство” (а отже, й відповідне термінопоняття) як сукупність фрагмен-
тів знань про мистецтво, що їх у ментально-мовному просторі репрезентують 
множини / множинності субсфер, концептів та субконцептів, а в національно-
мовному просторі – ієрархії відповідних мистецтвознавчих термінів, можна 
описати в кількох площинах її смислової організації. 

І. Горизонтальні зони сусідства: зона референції [ЗР] / зона кореференції [ЗК]І. Горизонтальні зони сусідства: зона референції [ЗР] / зона кореференції [ЗК]. 
Розглянемо цю ординату як ментально-мовний опис-моделювання відно-

шень між: 
1) базовими концептосферами науково-мистецької / мистецтвознавчої кар-

тини світу, а саме: “мистецтвотини світу, а саме: “мистецтвотини світу, а саме: “ ” і “мистецтвознавство” і “мистецтвознавство” і “ ” (внутрішньосмисло-
ва організація); 

2) власне концептосферою “мистецтвознавтво2) власне концептосферою “мистецтвознавтво2) власне концептосферою “ ”, яка профілює науко-
во-мистецьку / мистецтвознавчу картину світу і концептосферами суміжних 
картин світу у функціональному просторі етнокультури (зовнішньосмислова 
організація).

Референційно-кореференційна віднесеність топологічного простору науко-
во-мистецької картини світу залежить від того, в якій точці ментально-мовного 
простору перебуває той самий концептуалізатор, тобто яку когнітосферу кон-
цептуалізатор вибирає за початок відліку. Як таким, концептуалізатором може 
бути або власне митець, або мистецтвознавець, або інший фахівець.

Якщо говорити про внутрішньосмислову організацію науково-мистець-
кої картини світу з позиції митця, то ЗР буде покривати фрагмент дійсності, 
який ми позначаємо термінопоняттям “мистецтвоякий ми позначаємо термінопоняттям “мистецтвоякий ми позначаємо термінопоняттям “ ” / “мистецька культура” / “мистецька культура” / “ ”, 
а ЗК – фрагмент, що його позначає термінопоняття “мистецтвознавствоа ЗК – фрагмент, що його позначає термінопоняття “мистецтвознавствоа ЗК – фрагмент, що його позначає термінопоняття “ ”. 

Виходячи з розуміння мистецтвознавства як науки не лише про мистец-
тво, а й про художні елементи матеріального та соціального середовища [ХК: 
9, 60–63], в ЗР виділяється фрагмент, позначений термінопоняттям “худож-9, 60–63], в ЗР виділяється фрагмент, позначений термінопоняттям “худож-9, 60–63], в ЗР виділяється фрагмент, позначений термінопоняттям “
ній елемент” (пор. кореляцію термінопонять “художній образ” – “художній 
елемент”). Виходить, що ЗР покривають термінопоняття “мистецтво). Виходить, що ЗР покривають термінопоняття “мистецтво). Виходить, що ЗР покривають термінопоняття “ ” (асо-
ціюється з термінопоняттям “художній образціюється з термінопоняттям “художній образціюється з термінопоняттям “ ”) і “художній елемент”) і “художній елемент”) і “ ”, що як 
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такі, на наш погляд, можна об’єднати в єдиному понятті “художня культуратакі, на наш погляд, можна об’єднати в єдиному понятті “художня культуратакі, на наш погляд, можна об’єднати в єдиному понятті “ ” 
[про різне розуміння цього термінопоняття див. Розділ ІІІ. 1]. У такому разі 
є сенс говорити також про кореляцію понять “науково-мистецька картина 
світу” (базові когнітосфери “мистецтво” (базові когнітосфери “мистецтво” (базові когнітосфери “ ” і “мистецтвознавство як наука ” і “мистецтвознавство як наука ” і “
лише про мистецтво”) і “науково-художня картина світу” (базові когнітосфе-
ри “художня культурари “художня культурари “ ” і “мистецтвознавство як наука про мистецтво та ” і “мистецтвознавство як наука про мистецтво та ” і “
художні елементи матеріального і соціального середовища”). Зауважимо, 
що нас цікавить власне науково-мистецька картина світу.

Концептосфера / домен “мистецтвознавствоКонцептосфера / домен “мистецтвознавствоКонцептосфера / домен “ ” у такому розумінні структу-
рується за субсферами / субдоменами “теорія мистецтва”, “історія мистец-
тва”, “художня критика”, “художня критика”, “ ”.

Внутрішньосмислова організація науково-мистецької картини світу з пози-
ції мистецтвознавця буде структуруватися в інший спосіб: ЗР у такому випадку 
покриватиме концептосферу “мистецтвознавствопокриватиме концептосферу “мистецтвознавствопокриватиме концептосферу “ ” (“теорія мистецтва”, 
“історія мистецтва”, “художня критика”), а ЗК – концептосферу “історія мистецтва”, “художня критика”), а ЗК – концептосферу “історія мистецтва”, “художня критика” “мистец-
тво”/ “мистецька культура” (“художній образ”). 

Якщо ж говорити про зовнішньосмислові відношення науково-мистецької 
картини світу з іншими картинами світу, то в такому випадку кореляцію ЗР 
і ЗК буде підтримувати кореляція мистецтвознавець // інший фахівець. Звідси ЗР 
з позиції мистецтвознавця будуть покривати фрагменти, що їх позначає термі-
нопоняття “науково-мистецька картина світу”, а ЗК – фрагменти, позначені 
термінопоняттями “науково-технічна картина світу”, “природничо-наукова 
картина світу”, “суспільно-наукова картина світу” (у функціональному про-
сторі загально[спільно]наукової картини світу) і “наївно-побутова картина 
світу” (у функціональному просторі культури). 

Що ж до позиції іншого фахівця (не мистецтвознавця), то ЗР і ЗК поміня-
ються місцями.

Найбільш тісний взаємозв’язок у такій кореляції існує між науково-
мистецькою картиною світу та суспільно-науковою картиною світу, що зна-
ходить вираження в зонах перехрещення концептосфери “мистецтвознав-ходить вираження в зонах перехрещення концептосфери “мистецтвознав-ходить вираження в зонах перехрещення концептосфери “
ство” з концептосферами “[етно]естетика”,162 “культурологія”, “соціоло-
гія художнього та естетичного виховання”, “народознавство” / “етногра-
фія” / “етнологія”, “історія”, “археологія”, “антропологія”, “лінгвістика”, 
“психологія художньої творчості”, “педагогіка мистецтва”, “бібліотеко-
знавство”, “кольорознавство”, “релігієзнавство”, “етика” “книгознав-
ство”, “фольклористика”, “музеєзнавство”, “міфологія” та ін., що їх на мов-ство”, “фольклористика”, “музеєзнавство”, “міфологія” та ін., що їх на мов-ство”, “фольклористика”, “музеєзнавство”, “міфологія”
ному рівні позначають відповідні термінопоняття [Рис. 7]. 

162 Сьогодні в контексті сучасного мистецтвознавства йдеться про формування нової галузі 
знання – етноестетики, об’єктом дослідження якої є національна своєрідність художніх культур, 
національне в мистецтві, у зв’язку з чим у науковому апараті сучасного мистецтвознавства розроб-
ляється відповідне термінопоняття [Орлова 1995: 13–18].
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Рис. 7. 

Отже, опис моделювання відношень між базовими концептосферами нау-
ково-мистецької / мистецтвознавчої картини світу на мовному рівні репрезен-
тації знань продукує відношення: 

• словотвірної похідності між лексемами мистецтво → мистецтвознавство; 
• абсолютної синонімії між термінами мистецтво = мистецька культура, 

народознавство = етнографія = етнологія;
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• концептуальної синонімії між термінами мистецтво / мистецька куль-
тура ≈ художній образ; 

• партонімії між термінами художній образ і художній елемент;
• гіперо-гіпонімії між термінами художня культура ↑↓ мистецтво / 

мистецька культура, художня культура ↑↓ художній образ, художня куль-
тура ↑↓ художній елемент, науково-мистецький ↑↓ мистецтво / мистецька 
культура, науково-художній ↑↓ художня культура, мистецтво ↑↓ художній 
образ, мистецтвознавство ↑↓ теорія мистецтва, мистецтвознавство ↑↓ 
історія мистецтва, мистецтвознавство ↑↓ художня критика, науковий ↑↓ 
науково-мистецький, науковий ↑↓ науково-технічний, науковий ↑↓ природ-
ничо-науковий, науковий ↑↓ суспільно-науковий; 

• квазігіперо-гіпонімії між термінами мистецтво ↑↓ художній елемент;
• співгіпонімії між термінами науково-мистецький – науково-технічний – 

природничо-науковий – суспільно-науковий, науковий – наївно-побу-
товий, мистецтвознавство – [етно]естетика – культурологія – со-
ціологія художнього / естетичного виховання – народознавство / 
етнографія / етнологія – історія – археологія – антропологія – лін-
гвістика – психологія художньої творчості – педагогіка мистецтва – 
бібліотекознавство – кольорознавство – релігієзнавство – етика – книго-
знавство – фольклористика – музеєзнавство – міфологія; 

• еквіполентності між термінами науково-мистецький – мистецтво-
знавчий, науково-мистецький – науково-художній, науково-художній – 
мистецтвознавчий;

• концептуальної конверсії між лексемами мистецтво / мистецька куль-
тура (ЗР) – мистецтвознавство (ЗК), мистецтвознавство (ЗР) – мистец-
тво (ЗК).

ІІ. Горизонтально-вертикальні зони сусідства: внутрішньосмислова дифузія ІІ. Горизонтально-вертикальні зони сусідства: внутрішньосмислова дифузія 
зон референції-кореференції та еволюційних рядівзон референції-кореференції та еволюційних рядів.

Розглянемо цю ординату як ментально-мовний опис-моделювання смисло-
вої організації базової концептосфери “мистецтвової організації базової концептосфери “мистецтвової організації базової концептосфери “ ”, враховуючи як верти-
кальну (еволюція смислів), так і горизонтальну (співіснування смислів на 
одному синхронному зрізі) площини. У такому ракурсі смислова організація 
зазначеної концептосфери / домену розкриває себе в трьох напрямах.

Перший пов’язаний з усвідомленням референційно-кореференційної ди-
фузії субсфер / субдоменів вищого рівня організації “вид мистецтва” ≈ “га-
лузь наукового знання” ≈ “вид діяльності”. Це зумовлює еволюційний ряд 
субсфер / субдоменів нижчого рівня організації “poiesis”, “mimesis”, “techne 
(tekhne, téchnē)” (мистецтво в контексті давньогрецької картини світу) → (tekhne, téchnē)” (мистецтво в контексті давньогрецької картини світу) → (tekhne, téchnē)”
“techne (tekhne, téchnē)”, “ars” (мистецтво в контексті західноєвропейської “techne (tekhne, téchnē)”, “ars” (мистецтво в контексті західноєвропейської “techne (tekhne, téchnē)”, “ars”
картини світу) → “вільні мистецтва” (вид мистецтва = галузь наукового “вільні мистецтва” (вид мистецтва = галузь наукового “вільні мистецтва”
знання) → “механічні мистецтва” (вид мистецтва = галузь технічної / вироб-
ничої діяльності / ремесло) → “красні мистецтва”, “наука”, “techne” (“ре-
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месло”, “механічні мистецтва”) (вид мистецтва ≠ галузь наукового знан-
ня ≠ ремесло) → “techne” (“ремесло”, “механічні мистецтва”, “техніка”), 
“aisthetikos” (“класична естетика”, “мистецтво”) → “класичне мистец-
тво” (“класична естетика”), “прикладне мистецтво” (“технічні мистец-
тва”, “естетика авангарду, “художній авангард”, “технологія”, “технічна 
естетика”) (впровадження досягнень науки й техніки в мистецтво).

З давніх часів (здебільшого відлік ведеться зі Стародавньої Греції) мистец-
тво усвідомлюється як єдність трьох начал: “POIESIS (увиразнює акт творчої 
діяльності, що ґрунтується на творчому натхненні, яке виявляє та створює сам 
художній предмет – художньо-естетичну предметність) – MIMESIS (насліду-
вання-відтворення як уявлення речі, достовірність твору, його закономірність) – 
TECHNE (ремесло, наука, хитрість, спритність як завершеність твору, його ви-
раженість)” [ВЭФ: 438–439], що фактично нівелювало межу між термінопонят-
тями “вид мистецтва” і “галузь наукового знання”. Така невизначеність фраг-
мента дійсності / об’єкта предметної сфери, власне, й спричинила відсутність 
відповідного поняття: “Мистецтво було, а слова не було... Грецька мова не 
створила спеціального слова для позначення мистецтва (Drezdner). ... Мистец-
тва впродовж усієї античної епохи були віднесені до “tekhne” (відповідно ла-
тинське – “ars”)” [Искусство нового времени… 2000: 40–41]. З одного боку, 
в класичний та посткласичний періоди античності окремими видами мистецтва 
вважалися медицина / медичне мистецтво, граматика / граматичне мистец-
тво, риторика / риторичне мистецтво та ін.; були музи історії, астрономії 
(тобто наук, а не мистецтв у сучасному розумінні). З другого боку, в Стародав-
ній Греції музи були покровительками лише музично-поетичної та театраль-
ної творчості; образотворчі мистецтва і архітектура не вважалися “мусичними” 
і довго не розглядалися як такі [Ромашко 2004: 112; СССИ: 259]. 

Подальшу еволюцію смислової організації гр. téchnē, починаючи від Ста-téchnē, починаючи від Ста-téchnē
родавньої Греції і аж до сьогодення, розкриває С. Ромашко, наголошуючи на 
тому, що попри всі намагання філософів розмежувати теоретичну діяльність 
і практичну (ремісницьку) майстерність гр. téchnē застосовувалося до най-téchnē застосовувалося до най-téchnē
різноманітніших видів людської діяльності, а прагнення відокремити “вільні 
мистецтва” (вважалося, що їх усього сім – граматика, діалектика, риторика 
/тривій/, арифметика, геометрія, астрономія, музика /квадривій/) від ремесла 
та виокремити їх у цілком самостійну сферу мистецтва викликало до життя 
лат. ars – artes liberales. У пізньоантичному освітянському каноні, зазначає ав-
тор лінгвістичної розвідки, “вільними мистецтвами” були швидше науки, ніж 
мистецтво в сучасному розумінні (йшлося саме про знання, що мають прак-
тичне застосування) [Ромашко 2004: 112–113]. Деякі дослідники, зараховуючи 
до вільних мистецтв як таких, що перебували на вершині ієрархії, ще й поезію, 
вказують на той факт, що поза “вільними мистецтвами” залишилися візуальні 
мистецтва [Искусство нового времени… 2000: 42]. 
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Пізніше (у період Нового часу), за спостереженнями С. Ромашко, з’являється 
терміносполучення artes mechanicae “механічні мистецтва “механічні мистецтва “ ” для тієї сфери 
діяльності, яка в сучасному розумінні належить до сфери техніки та виробниц-
тва. “Механічні мистецтва” перебували на нижчих ступенях ієрархії мистецтв. 
До них залучали архітектуру, живопис та скульптуру, проте не як самостій-
ні види мистецтва, а як підвиди генерального виду “armatura”[Ромашко 2004: 
112–113; Искусство нового времени… 2000: 42]. 

В епоху Відродження з’являється термінопоняття “красні мистецтва”, на 
означення власне художньої сфери людської діяльності, де художнє асоціюєть-
ся з естетичним / чуттєвим пізнанням, сприйманням світу через задоволення, 
поняття прекрасного, зовнішнього споглядання, однак у всій сукупності почут-
тів, відчуттів та їхнього усвідомлення – мистецтво як естетична діяльність. За 
одними джерелами, до “красних мистецтв” відносили живопис, поезію, хорео-
графію, музику, архітектуру, скульптуру; за іншими, – образотворче мистецтво
і музику; лише образотворче мистецтво, що виключало музику, літературу, хоре- музику, літературу, хоре- музику, літературу, хо
ографію, а також непослідовно архітектуру, пишномовство, оптику та архітектуру, пишномовство, оптику та архітектуру, пишномовство, оптику механі-
ку; звідси вирази мистецтво і література, архітектура і мистецтво. Інколи 
поняття “красні мистецтва” ототожнювали з поняттям “пластичні мистецтва”, 
які визначали як “мистецтво малюнкаякі визначали як “мистецтво малюнкаякі визначали як “ ” [ХЭ: 344; АГГ: 346; СССИ: 247; АКСД: 
28; Искусство нового времени… 2000: 43; Ромашко 2004: 112–113]). 

Поступово тріада “POIESIS – MIMESIS – TECHNE” заміщається дихото-
мією “TECHNE – AISTHETIKOS”, у результаті чого спочатку розрізняються, 
пізніше протиставляються власне мистецтво (апелює до соціальних естетич-
них цінностей та естетичного пізнання істини) і ремесло (механічне мистец-
тво), а в межах філософії формується самостійна теоретична дисципліна – 
[класична] естетика. За ознакою “насолода гармонією” (естетичне пізнання) 
об’єднують архітектуру, поезію, пишномовство, комедію, живопис, скульп-
туру, пізніше музику і танець [ВЭФ: 439; Ромашко 2004: 113–115; Искусст-
во нового времени… 2000: 43]. За спостереженнями С. Ромашко, лат. ars та 
його замінники в європейських мовах поступово витісняють гр. téchnē. Основ-
ною сферою його функціонування залишилася термінологія: “Сама традиційна 
назва термінологічної одиниці – terminus technicus – стала одним із останніх 
пристановищ слова, де воно змогло пережити Середні віки та Відродження. 
В XVI–XVII ст. починають з’являтися терміни pyrotechnica, hydrotechnica…” 
[Ромашко 2004: 116]. 

У XVIIІ ст. починає продукуватися нове розуміння мистецтва як професій-
ної майстерності, вміння (а не лише споглядання), протиставлене розумінню 
мистецтва як постійного творчого процесу (з’являються поняття “музична 
техніка”, “живописна техніка”). Розробляється також поняття “технологія” 
як комплекс знань, настанови щодо перероблення матеріалів та виготовлення 
товарів. На зміну класичній естетиці як естетиці споглядання приходить ху-
дожній авангард, або естетика авангарду / дії (окрім прекрасного естетика 



232

починає розглядати ще й категорію потворного; у центрі уваги творчий процес 
і суб’єкт творчої діяльності, технологізація художнього процесу). У мистец-
тво починають впроваджуватися досягнення науки й техніки. З’являються нові 
види мистецтва – художня фотографія, кіно, телебачення, світломузика, ві-
део, комп’ютерна графіка тощо; “прикладні” сфери мистецтва – дизайн, рек-
лама, модельний бізнес тощо, а разом із ними розвивається самостійна галузь 
наукового знання, яка “вивчає соціально-культурні, технічні й естетичні проблеми 
формування гармонійного предметного середовища і яка створюється засобами 
промислового виробництва для життєдіяльності людини” – технічна естетика; 
можливість фіксувати й зберігати результати творчості у всіх видах виконавсько-
го мистецтва) [Ромашко 2004: 116–121; СССИ: 260–261; БАТ: 236].

Отже, референційно-кореференційна дифузія субсфер / субдоменів “вид 
мистецтва”, “галузь наукового знання”, “вид діяльності” на рівні термі-
нологічних одиниць як національно-мовних форм вираження концептосфери
“мистецтво” виявляє такі різновиди системних відношень:

• діахронної квазісинонімії між термінами вид мистецтва ≈ галузь нау-
ки ≈ вид діяльності, techne ≈ ремесло ≈ механічні мистецтва, techne ≈ ремес-
ло ≈ механічні мистецтва ≈ техніка ≈ виробництво ≈ armatura, aisthetikos ≈ 
класична естетика ≈ класичне мистецтво, прикладне мистецтво ≈ технічні 
мистецтва ≈ естетика авангарду ≈ художній авангард ≈ технологія ≈ техніч-
на естетика, медицина ≈ медичне мистецтво, вільні мистецтва ≈ науки;

• власне синонімії між термінами риторика = риторичне мистецтво; 
• синхронної диференціації терміносполучень вид мистецтва ↔ галузь 

науки ↔ вид діяльності, вид мистецтва ↔ сфера мистецтва;
• синхронної гіперо-гіпонімії між термінами мистецтво ↑↓ вид мистецтва, 

вид мистецтво ↑↓ риторика / риторичне мистецтво, вид мистецтва ↑↓ 
музика, вид мистецтва ↑↓ театр, вид мистецтва ↑↓ виконавське мистец-
тво, вид мистецтва ↑↓ художня фотографія, вид мистецтва ↑↓ кіно, вид 
мистецтва ↑↓ телебачення, вид мистецтва ↑↓ світломузика, вид мистец-
тва ↑↓ відео, вид мистецтва ↑↓ коми’ютерна графіка, прикладна сфера 
мистецтва ↑↓ дизайн, прикладна сфера мистецтва ↑↓ реклама, прикладна 
сфера мистецтва ↑↓ модельний бізнес, галузь науки ↑↓ технічна естетика;

• діахронної гіперо-гіпонімії між термінами вид мистецтва ↑↓ медицина / 
медичне мистецтво, вид мистецтва ↑↓ історія, вид мистецтва ↑↓ астроно-
мія, вільні мистецтва ↑↓ граматика, вільні мистецтва ↑↓ діалектика, вільні 
мистецтва ↑↓ риторика, вільні мистецтва ↑↓ арифметика, вільні мистец-
тва ↑↓ геометрія, вільні мистецтва ↑↓ астрономія, вільні мистецтва ↑↓ 
музика, вільні мистецтва ↑↓ поезія, механічні мистецтва / armatura ↑↓ архі-
тектура, механічні мистецтва / armatura ↑↓ живопис, механічні мистецтва 
/ armatura ↑↓ скульптура, красні мистецтва ↑↓ живопис, красні мистецтва 
↑↓ поезія, красні мистецтва ↑↓ хореографія, красні мистецтва ↑↓ музика, 
красні мистецтва ↑↓ архітектура, красні мистецтва ↑↓ скульптура, красні 
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мистецтва ↑↓ образотворче мистецтво, красні мистецтва ↑↓ пишномов-
ство, красні мистецтва ↑↓ оптика, красні мистецтва ↑↓ механіка;

• діахронної диз’юнктивації (виключення) між термінами вид мистецтва – 
образотворчі мистецтва, вид мистецтва – архітектура; красні мистец-
тва – пишномовство, красні мистецтва – оптика, красні мистецтва – ме-
ханіка, мистецтво – література, мистецтво – архітектура;

• діахронної співгіпонімії або слабкої антонімії між термінами poiesis – 
mimesis – techne (tekhne, téchnē); techne (tekhne, téchnē) – ars, красні мистец-
тва – наука – techne, techne (ремесло / механічні мистецтва / техніка) – 
aisthetikos (класична естетика / мистецтво), класичне мистецтво / кла-
сична естетика – прикладне мистецтво (технічні мистецтва / естетика 
авангарду / художній авангард / технологія / технічна естетика), ремесло – 
вільні мистецтва, вільні мистецтва – візуальні мистецтва, мистецтво – 
ремесло, мистецтво – класична естетика;

• смислової еволюції термінопоняття “вид мистецтва / галузь науки / 
вид діяльності”: poiesis – mimesis – techne (tekhne, téchnē) → techne (tekhne, 
téchnē) – ars → вільні мистецтва / artes liberals → красні мистецтва – на-
ука – techne (ремесло / механічні мистецтва) → techne (ремесло / механіч-
ні мистецтва / техніка) – aisthetikos (класична естетика / мистецтво) → 
класичне мистецтво / класична естетика – прикладне мистецтво (тех-
нічні мистецтва / естетика авангарду / художній авангард / технологія / 
технічна естетика); 

• смислової еволюції термінопоняття “techne”: techne → ремесло / механіч-
ні мистецтва → ремесло / механічні мистецтва / техніка / виробництво → 
прикладне мистецтво / технічні мистецтва (музична техніка, живописна 
техніка) / естетика авангарду / художній авангард / технологія / технічна 
естетика → художня фотографія, кіно, телебачення, світломузика, відео, 
комп’ютерна графіка.

Другий напрям виявляє себе в смисловій взаємодії концептосфер / доменів 
“мистецтво“мистецтво“ ” і “культура” (а отже, й відповідних термінопонять, що вони їх 
позначають) через еволюційні ряди субсфер / субдоменів (а на рівні національ-
но-мовних форм вираження – відповідних термінопонять), що об’єднуються на 
основі концептуальної ознаки “культура // мистецтво на території України в 
конкретний історичний період”163, а саме: “найдавніша культура // найдавніше 
мистецтво”: “культура праслов’ян / праслов’янська культура / художня куль-
тура східних слов’ян // мистецтво [старо]давніх слов’ян / давньослов’янське 

163 У даному контексті можна також говорити й про інші еволюційні ряди, зокрема субдоменів, 
що репрезентують домен “вид художньої діяльності [творчості] / мистецтва // ремесло / вироб-
ництво, що існували на території України в конкретні історичні періоди”. Враховуючи величезний 
обсяг такого матеріалу, ми свідомо не подаємо його в монографії.
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мистецтво” (“трипільська культура // трипільське мистецтво” ║→164

“культура лійчастого посуду” → “культура кулястих амфор” → “культура 
кіммерійців”]) → “скіфська культура / культура скіфів // скіфське мистец-
тво” ║→ “культура грецьких колоній / антична культура // греко-римсь-
кіммерійців”]) → “скіфська культура / культура скіфів // скіфське мистец-
тво” ║→ “культура грецьких колоній / антична культура // греко-римсь-
кіммерійців”]) → “скіфська культура / культура скіфів // скіфське мистец-

ке мистецтво / мистецтво античних міст” → “культура Київської Русі 
// мистецтво Київської Русі” → “українське мистецтво XІІІ – останньої 
чверті XVII ст. / середньовічне українське мистецтво (“мистецтво Галиць-
кої Русі”)” → “українське мистецтво останньої чверті XVII ст. – середини 
XVIIІ ст.” (“мистецтво Східної України” / “українське [козацьке] бароко” ║ 
кої Русі”)” → “українське мистецтво останньої чверті XVII ст. – середини 
XVIIІ ст.” (“мистецтво Східної України” / “українське [козацьке] бароко” ║ 
кої Русі”)” → “українське мистецтво останньої чверті XVII ст. – середини 

“західне бароко”) → “українське мистецтво кінця XVIIІ – початку ХХ ст.” 
(“світське мистецтво”) → “культура Радянської України // мистецтво Ра-
дянської України” → “культура сучасної України // сучасне українське мистец-
тво / “українське мистецтво кінця XX – початку ХХІ ст.” – “культура України тво / “українське мистецтво кінця XX – початку ХХІ ст.” – “культура України тво / “українське мистецтво кінця XX – початку ХХІ ст.” – “культура Украї
// мистецтво України” [Світова художня культура… 2004; Уманцев 2002].

Отже, взаємодія концептосфер / доменів “мистецтвоОтже, взаємодія концептосфер / доменів “мистецтвоОтже, взаємодія концептосфер / доменів “ ” і “культура” ві-
дображає взаємодію відповідних мистецтвознавчих термінопонять (на рівні 
основних значень), що перебувають у відношенні включення. Пор.: культура
“сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом 
його історії”; “те, що створюється для задоволення духовних потреб людини” 
і мистецтво “творче відображення дійсності в художніх образах, творча ху-
дожня діяльність”; “сфера творчої художньої діяльності” [ВТС: 472, 525], 
де твори мистецтва є одним із різновидів тих матеріальних і духовних цін-
ностей, які створюють люди. Іншими словами, обсяг мистецтвознавчого тер-
мінопоняття “культура” покриває обсяг мистецтвознавчого термінопоняття 
“мистецтво“мистецтво“ ”, що підтримує вислів мистецтво і культура. Якщо в усіх за-
значених вище дистрибутивних зв’язках слова мистецтво можна вжити слово 
культура, то зворотна заміна не завжди можлива, оскільки обсяг термінопонят-
тя “культура” значно ширший.

Третій напрям представлений усвідомленням відношення відносної іден-
тифікації між концептосферою “мистецтвотифікації між концептосферою “мистецтвотифікації між концептосферою “ ”, з одного боку, і концептосфе-
рами “спосіб” (мистецтво як “один із способів буття культури”), “форма” 
(мистецтво як “специфічна форма суспільної свідомості” = “художнє мислення 
/ художня свідомість”, “естетичне усвідомлення істини”), “процес” (мистецтво 
як “процес створення суспільного ідеалу”), – з другого [ВЭФ: 438–440; СКЕС: 
271–273; Світова художня культура… 2004: 14, 20–21], а отже, квазісинонімії 
між відповідними мистецтвознавчими термінопоняттями. В результаті маємо 
відношення перетину / перехрещення між концептосферами “мистецтво” – відношення перетину / перехрещення між концептосферами “мистецтво” – відношення перетину / перехрещення між концептосферами “
“міфотворчість” / “міфологія (сукупність міфів)” – “релігія / релігійні уяв-
лення” (ЗР), “мистецтвознавство” – “міфологія (наука)” – “релігієзнав-
ство” (ЗК); “мистецька картина світу” – “міфічна картина світу” – 

164 Знаком ║→ позначаємо паралельний і водночас еволюційний розвиток культур. Знаком ║ 
позначаємо паралельний розвиток культур.
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“релігійна картина світу” (ЗР), “релігійна картина світу” (ЗР), “релігійна картина світу” “науково-мистецька / мистецтвознавча 
картина світу” – “міфологічна картина світу” – “релігієзнавча картина 
світу” (ЗК), а на рівні відповідних термінопонять – відношення співгіпонімії, світу” (ЗК), а на рівні відповідних термінопонять – відношення співгіпонімії, світу”
де гіперонімом є термінопоняття “культура”.

Така концептуалізація засвідчує той факт, що естетичне / художнє пізнання 
істини історично трансформується з однієї форми / способу свого буття в іншу 
(в культурологічних дослідженнях це питання вивчається крізь призму термі-
нопоняття “тип культури”). Зрозуміло, що в різні історичні періоди естетична 
/ художня свідомість виявляла себе через ту чи іншу форму, що знайшло також 
відображення у відповідних термінопоняттях, які можна визначити як ключові 
для зазначених вище концептосфер науково-мистецької / мистецтвознавчої 
картини світу: “міф”, “символ віри” / “символ-одкровення”, “художній об-
раз” / “національний образ мистецтва”. Якщо на початкових етапах свого 
розвитку (первісна, антична, дохристиянська культура, “первісне мистецтво”) 
естетична / художня свідомість виявляла себе через міф (ейдо-логічна форма), 
у середні віки (християнська культура) – через символ віри / символ-одкровення 
(символічна форма), то в новітній час (світська культура) – через художній 
образ / національний образ мистецтва (знакова форма). Однак сучасне мистец-
тво – це синтез усіх форм історично сформованої суспільної свідомості. Гра-
фічно смислову взаємодію між відповідними мистецтвознавчими термінопо-
няттями можна представити в такий спосіб [Рис. 8]. 

Рис. 8.

Мистецтвознавчі термінопоняття “міф”, “символ віри” / “символ-одкро-
вення”, еволюціонуючи в своєму осмисленні, водночас перебувають у відно-
шеннях включення до термінопоняття “художній образ” / “національний образ 
мистецтва” (пор., наприклад: образи-міфи, міфічні образи та образи-символи, 
символічні образи).

Отже, виходить, що власне концептосфера “мистецтвоОтже, виходить, що власне концептосфера “мистецтвоОтже, виходить, що власне концептосфера “ ” в смисловому 
відношенні частково покриває концептосфери “міфотворчістьвідношенні частково покриває концептосфери “міфотворчістьвідношенні частково покриває концептосфери “ ” та “релігій-” та “релігій-” та “
ні вірування”. Поняття “міфотворчість”. Поняття “міфотворчість”. Поняття “ ” в одних випадках уживається на оз-
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начення поетичної форми мислення як найдавнішої поезії, де будь-яке слово 
з живою уявою, що розглядається разом із своїм значенням, є ембріональною 
формою поезії (О. Потебня, О. Афанасьєв) [Потебня 1989: 256; ВЭФ: 439], 
в інших – на означення не власне поетичного твору або поетичної метафори 
первісного образного мислення (як його розуміли представники міфологіч-
ної школи), а чогось подібного до художньої творчості (О. Лосєв, Н. Лисюк): 
“Якщо міф є живою і буквальною реальністю..., то поезія залишається сферою 
реальності віртуальної... В поезії дійсність споглядається, в міфах – твориться 
і функціонує. Водночас міфологія має точки дотику з поезією і з мистецтвом 
загалом, беручи від них найбільш фантастичні свої образи... Художні твори мо-
жуть і не мати опори в міфології, а водночас можлива й міфологія без будь-яких 
мистецьких алюзій, про що свідчать хоча б наскрізна міфологічність побуту..., 
а також сучасний розквіт міфології політичної та соціологічної тощо” [Лисюк 
2003: 30–32]. Тобто міфотворчість не є самостійним різновидом власне худож-
ньої діяльності, оскільки охоплює єдність і творчості, і творіння [ВЭФ: 439]. 
У контексті нашого дослідження концептосферу “міфотворчістьУ контексті нашого дослідження концептосферу “міфотворчістьУ контексті нашого дослідження концептосферу “ ” (міфіч-
на картина світу) ми розглядаємо як таку, що перебуває на периферії концеп-
тосфери “мистецтвотосфери “мистецтвотосфери “ ” і утворює маргінальні зони з концептосферами як наїв-
но-побутової, так і наукової картин світу [Рис. 9].

Щодо релігійних вірувань як символічної форми естетичного пізнання істини, 
то в даному випадку йдеться про Богоданий характер мистецтва, що його підтри-
мує зв’язок Творець – Твар (художник), де символ не є власне художнім витвором, 
проте залишається в межах феномену мистецтва [ВЭФ: 439]. Недарма, за спос-
тереженнями З. Лановик, сьогодні у світовій культурно-науковій практиці Біблію 
розглядають як Великий код мистецтва, код історії, філософський код буття, без 

Рис. 9. 
1 КС – картина світу.
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розуміння семіосфери якої неможливе розуміння більшості світових мистецьких 
шедеврів, надбань багатьох національних культур [Лановик 2003: 287, 290]. Звідси 
концептосферу “релігійні віруванняконцептосферу “релігійні віруванняконцептосферу “ ” розглядаємо як таку, що також перебуває на 
периферії концептосфери “мистецтвопериферії концептосфери “мистецтвопериферії концептосфери “ ”, а релігійну картину світу як таку, що ви-
являє себе на стику наївно-побутової та власне мистецької картин світу [Рис. 9]. 
Варто наголосити також, що світ культу (релігійна картина світу) перебуває 
водночас і в контактному, і в конфліктному відношенні до мистецтва: “Коли до-
мінує культ, образи і тексти, будучи інтегрованими в магічні, міфо-ритуальні та 
релігійні практики, здебільшого розраховуються за це втратою своєї належності 
до мистецтва – якщо така взагалі була” [Искусство нового времени… 2000: 49]. 

Підсумовуючи, зазначимо, що параметр концептуалізації “зони сусідства 
(референція – кореференція / внутрішнє – зовнішнє / низ – верх)” виявляє такі 
тісно пов’язані між собою типи структурної організації фрагментів знань нау-
ково-мистецької картини світу: сітковий, ядерний / польовий / цільовий (кон-
цептосфери організовуються на основі топологічних ознак “горизонтальний – 
вертикальний”, “співвіднесеність – референційно-кореференційна відне-
сеність”, “внутрішнє – зовнішнє / внутрішньосмислова – зовнішньосмислова 
організація”, продукуючи переважно два типи відношень – відношення пере-
тину / перехрещення й відношення включення) та ланцюговий (концептосфери 
організовуються на основі топологічної ознаки “верх – низ / хронотоп / еволю-
ційний ряд”, концептуальних ознак “вид діяльності / галузь наукового знання / 
спосіб / форма суспільної свідомості”, “хронотип”, продукуючи відношення 
еквівалентності та перетину / перехрещення). 

2. “МЕЖА / ПОЛОЖЕННЯ ‘МІЖ’ І ‘НА МЕЖІ’ / РОЗСІЮВАННЯ МЕЖ” 
За допомогою цього параметра проілюструємо організацію фрагментів ког-

ніції, що їх означають термінопоняття “естетична культура”, “художня куль-
тура”, “мистецька культура”. У когнітивному просторі науково-мистецької 
/ мистецтвознавчої картини світу такі фрагменти мають статус базових кон-
цептосфер. Враховуючи той факт, що в мистецтвознавчих працях термінопо-
няття “естетична культура”, “художня культура”, “мистецька культура”
часто підміняють одне одного, можна зробити висновок, що межі зазначених 
концептосфер розмиті, а отже, й розмиті обсяги відповідних термінопонять, що є 
свідченням їхньої тісної взаємодії (пор., наприклад, визначення термінопоняття
“художня культура” [див. Розділ ІІІ. 1.]), яка в лексикографічних джерелах зна-
ходить вираження у визначенні одних термінопонять через інші, зокрема: 

1) “естетичний” / “прекрасний” через “мистецький” / “художній”; 
2) “мистецький” через “художній” / “майстерний”; 
3) “художній” через “мистецький” / “образний” / “естетичний” / “есте-

тично-ціннісний” / “артистичний” / “образотворчий” / “живописний” [ВТС: 
267, 526, 1356] (яскравий приклад квазісинонімії). 
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Якщо з огляду на параметр “межаЯкщо з огляду на параметр “межаЯкщо з огляду на параметр “ ” можна говорити певною мірою про ем-
піричні рамки тієї чи іншої концептосфери, а також про певне місце її творення, 
локалізацію в культурі (статичне моделювання), то з огляду на параметр “роз-локалізацію в культурі (статичне моделювання), то з огляду на параметр “роз-локалізацію в культурі (статичне моделювання), то з огляду на параметр “
сіювання меж / горизонт” – навпаки, про “не-місце” тієї самої концептосфери 
в ментально-мовному просторі, оскільки вони весь час перебувають у русі, що 
його спричиняє безперервний процес пізнання (динамічне моделювання). 

Так, відносно фіксованим “місцетворенням” цих концептосфер можна вва-
жати сукупність фрагментів знань, що їх організовує концептосфера “худож-жати сукупність фрагментів знань, що їх організовує концептосфера “худож-жати сукупність фрагментів знань, що їх організовує концептосфера “
ня культура” на основі концептуальної ознаки “творча художня діяльність / 
художня творчість”. Саме вона містить інформацію, важливу й водночас до-
статню для розуміння окресленої сфери, а отже, й відповідного термінопонят-
тя, оскільки акумулює в собі знання як про естетичне пізнання світу (естетична 
культура), так і про його найвищі цінності (мистецька культура). 

Однак ми паралельно говоримо й про розсіювання меж цієї концептосфери, 
горизонт якої визначається співприсутністю в її когнітивному просторі поряд 
із знаннями фрагментів пізнання. Тобто поряд із активним сприйманням та ло-
гічним осмисленням дійсності в дихотомії “об’єкт – знання” (феномени ми-
нулого й майбутнього) існують ще й фонові дані (знання), інтуїтивний досвід, 
інтенції тощо, які виявляють себе в дихотомії “суб’єкт – об’єкт”. 

Усе це дає підстави говорити про зміну контурних меж, розмитість, неста-
більність, рухомість як власне зазначених концептосфер, так і тієї картини сві-
ту, яку вони безпосередньо профілюють, що на лексико-семантичному рівні 
мовної організації національно-культурного простору знаходить своє часткове 
вираження: 

1) у квазісонінімії термінів, наприклад: естетична / художня / мистець-
ка культура, художній твір / твір мистецтва, естетична / художня / 
мистецька діяльність, естетична / художня свідомість / свідомість мит-
ця, естетично значущий / художній елемент, естетично-виразна / худож-
ня форма, естетична(-е) / художня(-є) оцінка (оцінювання) / критика, есте-
тичне / художнє сприйняття, освоєння, естетична / художня реальність, 
естетична / художня цінність, естетичні / художні відношення, естетич-
не / художньо-естетичне виховання тощо; 

2) у різній лексико-семантичній / семемній актуалізації слова мистецтво
в лексикографічних джерелах, а саме: “загальне поняття, що об’єднує усі види об’єднує усі види 
художньої творчостіхудожньої творчості, відокремлюючи їх від інших видів людської діяльності”; , відокремлюючи їх від інших видів людської діяльності”; художньої творчості, відокремлюючи їх від інших видів людської діяльності”; художньої творчостіхудожньої творчості, відокремлюючи їх від інших видів людської діяльності”; художньої творчості
“естетичне освоєння світуестетичне освоєння світу в процесі художньої творчості – особливого виду 
людської діяльності, що відображає дійсність у конкретно чуттєвих образах 
відповідно до певних естетичних ідеалів; одна з форм / специфічна (особлива) 
форма суспільної свідомості (та людської діяльності), що є відображенням 
дійсності в художніх образах” / “дійсності в художніх образах” / “один із способів буття культуриодин із способів буття культури”; “”; “складова 
частина духовної культуричастина духовної культури людини, специфічний рід духовного освоєння дійс-
ності та відтворення образно-символічного змісту”; “ності та відтворення образно-символічного змісту”; “сукупність різних видівсукупність різних видів
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художньої творчостіхудожньої творчості – літератури, архітектури, скульптури, живопису, гра-
фіки, музики, танцю, театру, кіно та ін.”; “певна галузь художньої діяльностігалузь художньої діяльності
(образотворче, сценічне мистецтво тощо)”; “якась галузь практичної діяль-галузь практичної діяль-
ності з властивою їй системою найвищої якості прийомів і методів (мистец-
тво виховання, воєнне мистецтво та ін.)”; “тво виховання, воєнне мистецтво та ін.)”; “естетичне усвідомлення істиниестетичне усвідомлення істини”; 
“естетична форма діяльності людиниестетична форма діяльності людини і водночас самостійний вид суспільної 
практики”; “художнє мисленняхудожнє мисленняпрактики”; “художнє мисленняпрактики”; “практики”; “художнє мисленняпрактики”; “ ”; “”; “самостійний естетичний різновид діяль-самостійний естетичний різновид діяль-
ності”; “”; “процеспроцес створення суспільного ідеалу”; “ створення суспільного ідеалу”; “духовно-практична діяль-духовно-практична діяль-
ність”; “”; “процес та результатпроцес та результат діяльності людини, пов’язаний із творчістю та 
фантазією”; “фантазією”; “творче відображення дійсностітворче відображення дійсності в художніх образах, художня творче відображення дійсності в художніх образах, художня творче відображення дійсності
творчість (культура), творча художня діяльність”; “сфера творчої художнь-
ої діяльності”; “ої діяльності”; “досконале вміння в якійсь справі, галузі; майстерністьмайстерність” тощо 
[СССИ: 118–119, 259, 262; СИ: 177; УРЕ: 510; ВЭФ: 438–440; СКЕС: 271; Світо-
ва художня культура 2004: 21; ВТС: 525; ГГС: 151–153; ПХЭ: 278; СЭС: 507];

3) в актуалізації слова мистецтво через семи “досконале вміння / вивер-
шеність”, “майстерність”, “майстерність”, “ ” (стосовно будь-якої сфери знання або галузі діяльності – 
пор., наприклад: дипломатичне мистецтво, кулінарне мистецтво тощо).

Мовна репрезентація в останньому випадку взагалі засвідчує факт порушен-
ня категоріальних меж, окреслених як “творча художня діяльність”, а отже, 
відображення за допомогою національних мовних форм вираження так званої 
“категоріальної помилки”, яка лежить в основі метафори як “техніки смислоут-
ворення” [Арутюнова 1999: 323–324]. Вихід за межі своєї категорії є свідченням 
перебігу концептуальних структур, зокрема одних топологічних типів концептів 
у інші, а отже, й концептосфер, що їх підтримують. У даному випадку йдеть-
ся про перехід концептосфери “мистецтвося про перехід концептосфери “мистецтвося про перехід концептосфери “ ” науково-мистецької картини світу 
в концептосферу “мистецтвов концептосферу “мистецтвов концептосферу “ ” наївно-побутової та політичної картин світу.

Розмитість смислової організації концептосфер у ЗР спричиняє також 
смислове розсіювання відповідних корелятів і в ЗК. Так, смислова нестабіль-
ність концептосфери “мистецтвоність концептосфери “мистецтвоність концептосфери “ ” викликає варіювання смислової організа-
ції й концептосфери “мистецтвознавствоції й концептосфери “мистецтвознавствоції й концептосфери “ ”: “наука про мистецтвомистецтво”; “ком-
плекс наук про всі види художньої творчостіхудожньої творчості, їхнє місце в загальній системі , їхнє місце в загальній системі художньої творчості, їхнє місце в загальній системі художньої творчостіхудожньої творчості, їхнє місце в загальній системі художньої творчості
людської культури”; “комплекс суспільних наук, що вивчають мистецтвомистецтво – 
художню культурухудожню культуру в цілому та окремі види мистецтва, їхню специфіку та 
відношення до дійсності, їхнє виникнення та закономірності розвитку, роль 
в історії суспільної свідомості, взаємозв’язок із соціальним життям та ін-
шими явищами культури, весь комплекс питань змісту та форми художнього 
твору”; “суспільні науки, що вивчають об’єктивні закономірності розвитку 
мистецтвамистецтва” [там само].

Взаємодія концептосфер “естетична культура”, “художня культура”, 
“мистецька культура” є прикладом цільової / польової структури, в якій по-“мистецька культура” є прикладом цільової / польової структури, в якій по-“мистецька культура”
ложення “між” водночас є положенням “на межі”. У такому баченні смисло-
вої організації зазначених концептосфер ми поділяємо погляди тих мистецтво-
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знавців, які визначають співвідношення між відповідними фрагментами ког-
ніції як взаємодію через відношення включення: “художня культура – це ядро ніції як взаємодію через відношення включення: “художня культура – це ядро ніції як взаємодію через відношення включення: “
естетичної культури”, а “мистецтво – ядро художньої культури”, а “мистецтво – ядро художньої культури”, а “ ” і водночас 
“елемент естетичної культури” [Світова художня культура 2004: 14; ХК: 60]. 
Графічно смислова взаємодія відповідних мистецтвознавчих термінопонять 
має такий вигляд [Рис. 10]: 

Рис. 10. 

Отже, за параметром “межа / положення ‘між’ і ‘на межі’ / розсіювання Отже, за параметром “межа / положення ‘між’ і ‘на межі’ / розсіювання Отже, за параметром “
меж” концептосфера “художня культура” концептосфера “художня культура” концептосфера “ ”, з одного боку, межує з концептосфе-
рою “естетична культура” (максимальний обсяг інформації), з другого, – 
з концептосферою “мистецька культураз концептосферою “мистецька культураз концептосферою “ ” (мінімальний обсяг). Така кореляція 
виявляє себе як тотальне включення (пор. з гіперо-гіпонімією як родо-видовою 
взаємодією) когнітивного простору мистецької культури в когнітивний простір 
художньої культури і водночас обох просторів у простір естетичної культури, 
де остання є фрагментом етнокультури: “етнокультура” > “естетична куль-
тура” > “художня культура” > “мистецька культура”.

3. “ФІГУРА – ТЛО / БЛИЗЬКО – ДАЛЕКО”
Застосовуючи когнітивний принцип організації інформації, що базується 

на розмежуванні “фігура – тло” (поняття Л. Талмі), або, в іншій термінології, 
“фокус – топік”, “рема – топік”, “рема – топік”, “ тема”, “нове – відоме” тощо [КСКТ: 79], з одно-
го боку, можна також говорити про фонові знання (базові, вихідні) як топіки 
(теми), або другорядні фрагменти когніції (топос “далеко”), з другого, – про 
виділені, сфокусовані в якійсь точці ментального простору актуальні знання, 
що мобілізують найбільш ситуативно значущу або нову інформацію про об’єкт 
пізнання, – фігура / фокус (топос “близько”). Власне місцеперебування кон-
цептуалізатора в когнітивному просторі культури й визначає межу між тлом 
(фоновими знаннями) і фігурою, що як така є змінною величиною. 

Якщо в такому розумінні розглядати смислове співвідношення ключових 
концептосфер “естетична культура”, “художня культура” та “естетична культура”, “художня культура” та “естетична культура”, “художня культура” “мистецька 
культура” як макрофрагментів знань, то можна говорити, що: культура” як макрофрагментів знань, то можна говорити, що: культура”
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������� �������� (���������) �� ��������� ����������

��������, �� ����� ������� �������� (������)
[������ � ������� � �������]

“��������� ��������” – ����� ��������� (�����) ��
��������� ��������� ��������, �� ����� ������� ���������-

������� �������� (������)
[������� � �������]

“������������” – �������� ������ / ��������� ������������,
�� ����� �������-����������� �������� (������)

[������� / ������ � ������� / �����������]

1) для концептосфери “естетична культура” в когнітивному просторі “естетична культура” в когнітивному просторі “естетична культура”
[етно]культури взагалі тлом буде епістема “природні реалії, тобто речі, що 
існують матеріально; будь-які предмети матеріальних цінностей [ВТС: 1018] 
та артефакти етнокультури, тобто будь-які штучно створені соціумом / 
етносом упродовж його існування предмети / об’єкти духовно-матеріальної 
культури”165, фігурою – епістема “естетична / духовна цінність”; 

2) для концептосфери “художня культура2) для концептосфери “художня культура2) для концептосфери “ ” в когнітивному просторі есте-
тичної культури тлом буде епістема “артефакти етнокультури, що мають 
естетичну / духовну цінність”166, або “артефакти естетичної / духовної куль-
тури”, а фігурою – епістема “художня цінність”, а фігурою – епістема “художня цінність”, а фігурою – епістема “ ” (термінопоняття “художній” (термінопоняття “художній” (термінопоняття “ ” 
увиразнює індивідуально-авторську когніцію як самовияв духовно-естетично-
го потенціалу митця та ідеалу соціуму); 

3) для концептосфери “мистецька культура3) для концептосфери “мистецька культура3) для концептосфери “ ” в когнітивному просторі ху-
дожньої культури тлом буде епістема “артефакти художньої культури як носії 
художніх цінностей” (під артефактами художньої культури розуміємо власне 
твори мистецтва, що мають пряме призначення – створення художнього об-
разу, та художні елементи, не пов’язані з прямим їхнім призначенням, а вико-
ристані лише як естетичне оздоблення артефактів етнокультури)167, фігурою – 
епістема “найвищі естетично-художні цінності” [Рис. 11]. 

165 У культурології є також термінопоняття “культурний артефакт”, під яким розуміють ін-
терпретативне втілення якої-небудь культурної форми в конкретному матеріальному продукті, акті 
поведінки, соціальній структурі, інформаційному повідомленні чи оцінному судженні [СІС: 114].

166 Пор. із визначеннями художньої культури: “художня культура – сукупність процесів і явищ, 
духовної практичної діяльності людини, яка створює розповсюджує твори мистецтва, що станов-
лять естетичну цінність”; “художня культура – сукупність процесів і явищ духовно-практичної 
діяльності, спрямованої на створення, розповсюдження... творів мистецтва або матеріальних пред-
метів, що мають естетичну цінність” [ШС: 289; ХК: 9]. 

167 Про предмети та елементи художньої творчості (у тому числі й української), засвідчені в ар-
тефактах духовно-матеріальної культури, в яких знайшли своє відображення особливості художньої 
свідомості первісної людини та характер її мистецької діяльності, див. навчальний посібник “Світо-
ва художня культура” [Світова художня культура… 2004: 21–22].

Рис. 11.
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Отже, параметр концептуалізації “фігура – тло / близько – далеко”, що уви-
разнює смислову взаємодію концептосфер “естетична культура”, “худож-”, “худож-”, “
ня культура” та “мистецька культура” та “мистецька культура” та “ ”, засвідчує ядерну / польову / цільову 
структуру з визначеним ядром / центром та периферією / маргінальною зоною, 
в якій спостерігаємо складну діалектику переходу фонових фрагментів знань 
в актуальні, і навпаки. 

4. “РІВЕНЬ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ / ФУНКЦІОНАЛЬНА ЛОКАЛІЗАЦІЯ”
Під рівнем концептуалізації ми розуміємо місцеперебування суб’єкта 

пізнання в когнітивному просторі, що визначається когнітивною відстанню між 
суб’єктом (концептуалізатором) та об’єктом пізнання, тобто глибиною знань та 
пізнавальних процесів, якими володіє концептуалізатор. Зміна когнітивної від-
стані (чим більше ми знаємо про об’єкт, тим ближчий він у своєму осмисленні 
до концептуалізатора) спричиняє перехід з одного рівня концептуалізації на 
інший. Інакше кажучи, поглиблюючи знання про той самий об’єкт, ми тим са-
мим переміщаємося з одного рівня генералізації знань на інший, і так аж до рів-
ня вузькоспеціальних знань як функціонально локалізованого. Загалом умовно 
виділяємо п’ять основних рівнів концептуалізації: 1) суперординаційний (СП); 
2) пресуперординаційний (ПСП); 3) базовий (Б); 4) пресубординаційний / спе-
ціалізований (ПСБ); 5) субординаційний / вузькоспеціалізований (СБ). 

Проілюструємо цей параметр на прикладі опису-моделювання одного з 
фрагментів науково-мистецької / мистецтвознавчої картини світу, який можна 
представити у вигляді ієрархічно зорганізованих у певній залежності концеп-
туальних структур різних рівнів абстрагування, тобто як множину / множин-
ність абстракцій168 (через знак // подаємо кореляцію ЗР і ЗК), репрезентованих 
за допомогою відповідних мистецтвознавчих термінопонять, а саме: 

СП – “діяльність”; 
ПСП – “сфера / рід / вид / галузь діяльності” → “творча діяльність”; 
Б – “сфера / вид / рід / галузь творчої діяльності / творчості” → “художня 

/ мистецька діяльність / творчість” / “мистецтво” (ЗР) // “науково-мистець-
ка діяльність / творчість” / “мистецтвознавство” / “естетика” (ЗК); 

ПСБ – “сфера / рід / вид художньої діяльності / творчості / мистецтва ПСБ – “сфера / рід / вид художньої діяльності / творчості / мистецтва ПСБ –
/ мистецької діяльності” (ЗР) // “сфера / галузь / розділ науково-мистецької (ЗР) // “сфера / галузь / розділ науково-мистецької (ЗР) //
діяльності / творчості / мистецтвознавства / естетики” (ЗК) → “архітекту-
ра / будівельне / містобудівне мистецтво / зодчество”, “скульптура / мистец-
тво скульптури”, “живопис / малярство”, “графіка / мистецтво графіки”, 
“танець / танцювальне мистецтво / мистецтво танцю / орхестика”, “спів 
/ співоче / вокальне мистецтво”, “музика / музичне мистецтво”, “літерату-
ра / мистецтво слова / художня словесність”, “театр / театральне / сценіч-

168 За спостереженнями Г. Буча, ключові абстракції відображають словник предметної сфери; їх 
або віднаходять у ній самій, або винаходять у процесі проектування (моделювання) [Буч 2001]. 
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не мистецтво”, “кіно / кіномистецтво / мистецтво кіно / кіновиробництво 
/ кіноіндустрія / кіне(о)матографія / кіне(о)матограф”, “телемистецтво / 
мистецтво телебачення / мистецтво ТВ / телебачення”, “фотомистецтво 
/ художня фотографія”, “реставрація / реконструкція / консервація / автен-
тифікація”, “дизайн / виробниче мистецтво [індустріальне / промислове] / 
художнє конструювання та оформлення речей / мистецтво дизайну [офор-
млення / прикрашання]”, “художнє ремесло / художній [народний] промисел 
/ [декоративно-] прикладне [ужиткове] мистецтво / декоративне і ужитко-
ве мистецтво / мистецтво предмета”, “народне мистецтво / народна твор-
чість / фольклор” та ін. (ЗР) // “архітектурознавство / архітектурна наука”, та ін. (ЗР) // “архітектурознавство / архітектурна наука”, та ін. (ЗР) //
“музикознавство / музикологія”, “літературознавство”, “кінознавство”, 
“технічна естетика”, “театрознавство”, “хореографія / орхеографія”, “на-
уки про пластичні мистецтва” та ін. (ЗК); 

СБ – “[жанровий] різновид мистецтва” (ЗР) // “підгалузь / підрозділ 
мистецтвознавства / підрозділ естетики” (ЗК) → “художня кераміка”, “мо-
нументально-декоративний живопис”, “промислова графіка”, “монумен-
тально-декоративна скульптура”, “шрифтовий / графічний дизайн”, “народ-
ний [класичний, бальний, сучасний, історико-побутовий] танець”, “естрадний 
[академічний, сольний народний, камерний] спів”, “пісенно-хорове / вокальне 
мистецтво”, “ландшафтна [дерев’яна] архітектура”, “архітектура малих 
форм”, “катакомбний / клейовий / портретний / станковий / настінний [фрес-
ковий] живопис” та ін. (ЗР) // “теорія мистецтв”, “історія мистецтв”, “ху-
дожня критика”, “кольорознавство”, “хорознавство”, “архітектурна акус-
тика”, “музична естетика”, “інструментознавство”, “джерелознавство”, 
“нотографія” та ін. (ЗК) [Рис. 12]. 
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Рис. 12.
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У даному випадку йдеться саме про абстракції, репрезентовані тим або ін-
шим мистецтвознавчим термінопоняттям, оскільки в процесі пізнання якогось 
фрагмента дійсності в ментально-психонетичному комплексі людини не зав-
жди є чіткі уявлення про предметну сферу, зокрема її об’єкти (як такі, вони 
лише формуються): “Спочатку термін виникає як позначення нерозчленова-
ного уявлення і тривалий час може існувати як передтермін, поки уявлення 
про означувану сутність на основі професійного досвіду не набуде необхідних 
і достатніх ознак і не перетвориться в упорядковану структуру знання, яка під-
водиться під термін... Структура знання – це когнітивна модель, що є сукуп-
ністю концептів, які стоять за терміном... З точки зору когніції термін відобра-
жає елементи досвіду та оцінки спеціалістом наукової сфери, а також зберігає 
наукові факти та примножує знання” [Novodranova 2004: 313]. Тобто процес 
пізнання засвідчує факт відносної дискретності, розсіювання окремих менталь-
но-мовних структур як образів-понять тих об’єктів, які пізнаються, що на рівні 
мовної організації знаходить вираження у відношеннях [квазі]синонімії (не-
дискретність, розсіювання меж як вияв [квазі]синонімії позначаємо скісною). 

Такими об’єктами, що організовують словник предметної сфери, в науково-
мистецькій / мистецтвознавчій картині світу можуть бути: 

1) одиничні реалії або ірреалії, інформація про які акумулюється в обра-
зах-картинках людей, географічних, космічних об’єктів, божеств, міфічних 
істот, тварин, організацій, виробничих та суспільних об’єднань, відрізків 
часу, подій, процесів, явищ окремих предметів, які, на думку одних дослідни-
ків, “пов’язуються з поняттями лише тією мірою, якою вказують на різновид 
об’єктів, до яких належать їх денотати” [УМЕ: 79], на думку інших, – є власне 
“одиничними поняттями..., в обсяг яких входить тільки один предмет”, серед 
яких диференціюють поняття, виражені власними назвами, та описові поняття / 
поняття-описи, виражені дескрипціями (Л. Сумарокова) [Сумарокова 2003: 49] 
(в терміносистемах вони кваліфікуються як номени); 

2) реалеми та артефакти, інформація про які акумулюється в конкретних 
термінопоняттях;

3) ідеалеми / ірреалеми, інформація про які акумулюється в загальних та 
категоріальних термінопоняттях. 

На рівні ментальних репрезентацій конкретні, загальні та категоріальні тер-
мінопоняття-абстракції виявляють себе в процесах:

а) на тому самому рівні концептуалізації:
• інтегрування / об’єднання в складніші структури, наприклад: “діяльність” 

/ “творчість” → “творча діяльність”;
• варіювання, наприклад: “архітектура” / “будівельне мистецтво” / “міс-

тобудівне мистецтво” / “зодчество”;
б) на різних рівнях концептуалізації:
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• диференціювання, наприклад: “діяльність / творчість” ↔ “сфера / вид / 
рід / галузь діяльності / творчості”;

• конкретизації, наприклад: “графіка / мистецтво графіки” → “промисло-
ва графіка”. 

На рівні мовних форм вираження такі абстракції в одних випадках корелю-
ють із певною множиною / множинністю термінів-репрезентантів (наприклад, 
абстракція “настінний розпис / фреска / фресковий живопис / настінний жи-
вопис / фресковий розпис / розпис” вербалізується щонайменше в 6-ти термі-
нах: настінний розпис, фреска, фресковий живопис, настінний живопис, 
фресковий розпис, розпис), в інших – лише з одним терміном-репрезентантом 
(наприклад, абстракцію “нотографія / написання нот” репрезентує один тер-
мін-вербалізатор нотографія). 

Якщо термінопоняття-абстракції розглядати як концептуальні структури 
(в контексті словника концептосфери), то вони, як правило, будуть виявляти 
себе на різних рівнях концептуалізації (смислової організації), упорядкову-
ючись за якоюсь концептуальною ознакою – концепт-ознакою (або кількома 
концепт-ознаками) у той чи інший типологічний різновид наукового концеп-
ту вищого або нижчого рівнів організації. Наприклад, термінопоняття-абс-
тракція “сфера / вид / рід / галузь творчої діяльності / творчості” в контексті 
її концептуальної репрезентації виявляє себе на базовому рівні концептуалізації 
як термінопоняття-абстракція “художня / мистецька діяльність / творчістьяк термінопоняття-абстракція “художня / мистецька діяльність / творчістьяк термінопоняття-абстракція “ ” 
/ “мистецтво/ “мистецтво/ “ ” (базовий рівень засвідчує ім’я концепту), на пресубординацій-
ному рівні концептуалізації (рівень галузевої спеціалізації, або функціональної 
локалізації) як кластер мистецтвознавчих термінопонять-абстракцій “митець 
/ діяч мистецтва”, “художній твір / твір мистецтва”, “художній стиль”, 
“художня форма”, “художній / мистецький образ”, “художній засіб”, “вид 
мистецтва” тощо, об’єднаних спільною концепт-ознакою “естетичне / худож-
нє / духовне пізнання істини”.

Отже, параметр “рівень концептуалізації / функціональна локалізаціяОтже, параметр “рівень концептуалізації / функціональна локалізаціяОтже, параметр “ ” ви-
являє фрагменти знань у науково-мистецькій / мистецтвознавчій картині сві-
ту, що організовуються як ієрархічні структури, в яких той чи інший рівень 
концептуалізації задає позиція суб’єкта пізнання та його місцеперебування 
у функціональному просторі, що, у свою чергу, зумовлено когнітивною від-
станню між суб’єктом та об’єктом пізнання.

5. “ВУЗОЛ” ЯК МІСЦЕ СКУПЧЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ СТРУКТУР

У дослідженнях, присвячених вивченню ментальних репрезентацій, понят-
тя “вузол” уживається на означення набору ознак, притаманних тому чи іншому 
концепту / об’єкту, причому кожен вузол репрезентує окремо взятий концепт. 
Таке розуміння спричиняє кореляцію понять “об’єкт”, “ознака”, “вузол”, 
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“концепт” (у сіткових моделях – кореляцію понять “ознака”, “зв’язок між
вузлами”). У дослідженнях моделей семантичної пам’яті, в теоріях просто-
ру, графів, семантичних сіток поняття “вузол” може корелювати з поняттями 
“точка”, “вершина” [Когнитивная психология 2002: 119–121; Скороходько 
2004; Скопюк 2001; Пшеничная 1997]. 

Як відомо, концепт – це не гранична одиниця ментально-мовного про-
стору, а множина / множинність субконцептів, яка об’єднується в суперкон-
цепти, організовуючи ієрархічне дерево, або дерево концептуальних залеж-
ностей: “Концепти організовані ієрархічно за допомогою зв’язку включення. 
Ознаки, спільні для кількох концептів, зберігаються в концептах, що займають 
суперординаційне положення в ієрархії. Таким чином, щоб отримати повний 
набір ознак того чи іншого концепту, потрібно піднятися по ієрархічному де-
реву концептів” [Когнитивная психология 2002: 119]. Якщо з позиції вищого 
рівня організації знань концепти нижчого рівня – це вузли-точки або множини 
/ множинності таких вузлів-точок, то з позиції нижчого рівня організації знань 
концепти вищого рівня – це вузли-концептосфери. Звідси “вузол” – це місце 
організації: 

а) ментальних образів ознак об’єктів у концепти-термінопоняття (вузол 
як набір ознак, що характеризують той чи інший об’єкт); 

б) концептів-термінопонять у кластери (вузол як місце скупчення, угрупо-
вання, об’єднання однорідних / споріднених / подібних підмножин концепту-
альних структур на основі якоїсь спільної концептуальної ознаки); 

в) кластерів як груп / пучків концептів, а також окремих локусних кон-
цептуальних структур у концептосфери (вузол як місце інтеграції кластерних 
та локусних струкутур); 

г) концептосфер як великих структурних одиниць вищого рівня органі-
зації знань у категорії ще вищого рівня – надрівня (вузол-вершина як місце 
максимальної генералізації знань, що є взаємодією, перехрещенням, вклю-
ченням, проникненням, сплетінням та взаємозв’язком концептосфер між 
собою).

Статус вузла в когнітивному просторі науково-мистецької / мистецтво-
знавчої картини світу можна надати будь-якій абстракції, що є скупченням ін-
ших абстракцій. Візьмімо для прикладу диференційовану абстракцію “творча 
діяльність” → “художня / мистецька діяльність / творчість” (ЗР) // “нау-(ЗР) // “нау-(ЗР) //
ково-мистецька діяльність / творчість” (ЗК). Далі пошук ключових вузлів-
абстракцій, що у словнику предметної сфери169 номінуються певними термі-

169 Словник предметної сфери в даному випадку – це лексичні одиниці [мета]мови мистецтва та 
мистецтвознавства.
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нопоняттями, здійснюємо за допомогою, наприклад, таких квантувальників170

(вони ж концепт-ознаки): 
• частина – “початок / етапи / кінець / процес творчої діяльності / твор-

чості” (1); 
• локалізатор – “сфера / рід / вид / форма / спосіб / галузь творчої діяльності 

/ творчості: рід / вид / різновид / сфера мистецтва // галузь / розділ / підроз-
діл / сфера мистецтвознавства / естетики” (2); діл / сфера мистецтвознавства / естетики” (2); діл / сфера мистецтвознавства / естетики” “місце творчої діяльності / 
творчості” (3); 

• оформлювач – “суб’єкт творчої діяльності / творчості” (4); “об’єкт / 
предмет...”предмет...”пред  (5); “оцінка...” (6); “організація...” (7); “мета...” (8); “напрям / 
стиль / школа / манера / течія / метод …” (9); “результат / продукт …” (10); 
“принципи …” (11); “засіб / знаряддя …” (12); “мотив …” (13).

У словнику предметної сфери вони відповідно вербалізуються в термінах-
об’єктах, наприклад: 

(1) – художній задум / художня ідея, “вживання / вчування” в образ (ЗР) 
// наукова ідея / гіпотеза / припущення (ЗК) – на позначення початкового ета-
пу процесу діяльності; 

(2) – ієрархію термінів-вербалізаторів, що ілюструють цей різновид кванту-
вальників див. вище; 

(3) – творча / художня майстерня, ательє, студія звукозапису, копір-
студія, кінофабрика, театр, танцювальний / театральний / концертний 
майданчик, концертний зал і т. ін. (ЗР) // науковий відділ, наукова установа, 
інститут, академія (ЗК); 

(4) – художня індивідуальність, митець, діяч мистецтва, оглядач, 
художник, фотограф, скульптор, танцюрист, хореограф, балетмей-

170 У сучасних дослідженнях з мовної логіки в контексті проблем квантування тієї чи іншої суб-
станції видається актуальним впровадження поняття “квантувальник” (рос. ” (рос. ” ( “квантователь”) на озна-
чення слова, що вичленовує / виділяє дискретні об’єкти з недискретної маси. Взагалі розрізняють такі 
різновиди квантувальників: частини (позначають предметні, проте неавтономні реалії, тобто реалії, 
що входять до складу інших реалій – рукав плаття, вагон потяга, очі Петренка, а також уявлення  
про позицію частини, її розміри, властивості вихідної субстанції – половина пирога, шматок пиро-
га, верх плаття, початок статті тощо); оформлювачі (вказують на конкретну форму або містять 
уявлення про вихідну субстанцію – шматок м’яса, плитка шоколаду, копиця сіна тощо); міри (фор-
мують квант, вказуючи на вагу, об’єм та інші кількісні характеристики субстанції, яку вони обме-
жують, – кілограм сиру, літр молока тощо); сукупності (містять додаткові уявлення про властивості 
складових частин або особливості кванта в цілому – група дітей, п’ять літрів молока, партія то-
варів, набір цифр, команда спортсменів, стадо корів тощо); локалізатори (задають межі простору 
або часу – зона радіації, точка перетину, вечір відпочинку тощо) [Борщев 1990]. У теоріях інформа-
ції, можливих світів, модальній, темпоральній, ситуативній логіках здебільшого оперують терміном 
квантор – квантор світу зі значеннями “реальність”, “псевдореальність”, “ірреальність”, “невизна-
ченість”; квантор часу, що має значення “завжди”, “упродовж” (відрізок часу), “момент часу” (точка 
в часі), “невизначено”; квантор місця “всюди”, “частина простору”, “точка простору”, “невизначе-
но”; квантор кількості “всі”, “деякі”, “один”, “невизначеність” та ін. [Партико 2001: 32–34]. 
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стер, режисер, сценарист, актор, композитор, літератор, письменник, 
виконавець, диригент, діджей, декоратор, дизайнер, ювелір, архітек-
тор, зодчий, музикант, співак, вокаліст, літератор, прозаїк, журналіст, 
публіцист, виконавець фольклору, творче угруповання, творчий / музич-
ний колектив, музична група, хорова капела, духовий / струнний оркестр
тощо (ЗР) // мистецтвознавець, критик, фольклорист, літературозна-
вець, кінознавець, музикознавець, театрознавець, експерт; науковець, до-
слідник, пошукач, аспірант, докторант, науковий співробітник, робоча / 
наукова група і т. ін. (ЗК); 

(5) – суспільство, природа, людина(5) – суспільство, природа, людина(5) –  (ЗР) // художній твір / твір мистец-
тва, пам’ятка мистецтва, мистецька спадщина, митець, діяч мистец-
тва, художня творчість тощо (ЗК); 

(6) – художня критика(6) – художня критика(6) –  (ЗК); 
(7) – [кіно]театр, продюсерська / театральна / концертна агенція, [ху-

дожня] виставка (місце, показ), експозиція, галерея, виставковий зал, фес-
тиваль, клуб (приміщення, організація), тиваль, клуб (приміщення, організація), тиваль, клуб літературні читання, концерт, ре-
кордингова організація, художня промисловість т. ін. (ЗР) // художня освіта 
/ рада, художнє училище, філармонія, архів, [художній] музей, фонотека, 
книжковий магазин, бібліотека тощо (ЗК) – на позначення інституцій, гро-– на позначення інституцій, гро-–
мадських об’єднань, державних структур, навчальних закладів, засобів масової 
інформації, преси, конкурсів, фондів, мереж асоціацій і т. ін.; 

(8) – задоволення художньої потреби, естетичне пізнання істи-
ни (ЗР) // предметне / об’єктивне пізнання істини, продукування знань 
про світ (ЗК); 

(9) – художній напрям / стиль, художня течія / школа, [пост, (9) – художній напрям / стиль, художня течія / школа, [пост, (9) –
нео]імпресіонізм, манера художньої творчості, стиль, ампір, арт деко, 
арт нуво, барокізм, бароко, біо-арт, боді-арт, гіпостиль, готика / готич-
ний стиль, мавританський стиль, модерн, романтизм, класицизм, кон-
цептуальне мистецтво, художній метод, техніка живопису, живописний 
прийом тощо (ЗР) // метод аналізу художнього твору, відкриття пам’яток 
мистецтва, розкопки, експедиції, реставрації, зібрання / систематиза-
ція відомостей про митців та їхні твори, укладання наукових / музейних 
/ виставкових каталогів, укладання біографічних довідників, публікація лі-
тературної спадщини художників, публікація мемуарів / листів / статей 
діячів мистецтва тощо (ЗК); 

(10) – художній твір / твір мистецтва, матеріальний витвір мистец-
тва, літературний / музичний твір, етюд, карикатура, шарж, плакат, 
листівка, [художній] альбом, картина / твір живопису, пейзаж, марина, 
натюрморт, ню, ілюстрація, репродукція, мініатюра, статуя, пам’ятник, 
фільм, декорація, декор, убрання, візерунок, ювелірні вироби / прикраси, ар-
хітектурна споруда, башта, фонтан, скульптурні прикраси, музичний / 
вокальний / епічний / ліро-епічний жанр, варіація, рондо, рапсодія, марш, 
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концерт, симфонія, фуга, реквієм, пісня, арія, псалом, гімн, хорал, меса, 
роман, епопея, комікс, анекдот, лист, памфлет, біографія, житіє, казка, 
епос, дума, сага, поговірка, приказка, прислів’я, народна пісня, міф, вірш, 
ода, мультфільм, вальс, твіст, румба, гопак, жига, балет, опера, сценарій, 
драма, фарс тощо (ЗР) // теоретичний трактат, теоретичне / історичне / 
загальне / спеціальне дослідження, монографія, стаття, доповідь, критич-
ний огляд, рецензія, дисертація тощо (ЗК); 

(11) – [естетично-]художня / музична / мала / архітектурна форма, (11) – [естетично-]художня / музична / мала / архітектурна форма, (11) –
виразність художньої форми, композиція, перспектива, полеміка, правда, 
традиція, цілісність, єдність, [естетично-]художній зміст, простір, час, 
смак, образ, хронотоп, ідеал, художній задум / художня ідея, “вживання / 
вчування” в образ тощо (ЗР) // достовірність, об’єктивність, предметність 
наукового пізнання, наукове поняття, систематизація / системна органі-
зація знань, обґрунтування, наукова теорія, науковий факт, наукова експе-
диція і т. ін. (ЗК); 

(12) – художній засіб / засіб образотворення, [художнє] слово, [художня] 
мова, колір, камінь, голос, артикуляція, вокалізація, інтонація, фігурація, 
пластика, художнє вираження, перевтілення, інвентар, матеріали, облад-
нання, палітра, мольберт-станок, етюдник, підрамник, багет, музичний 
інструмент, частини музичних інструментів тощо (ЗР) // наукова / емпі-
рична / теоретична мова, науковий стиль, спостереження, наукова експе-
диція, інвентар, матеріали, обладнання / технічні засоби і т. ін.; 

(13) – спеціальних термінів-репрезентантів не виявлено.
Кожен із квантувальників розпадається на підмножини / підмножинності 

інших або подібних квантувальників, що в певний спосіб організовують кон-
цептуальний простір науково-мистецької / мистецтвознавчої картини світу 
нижчого рівня генералізації знань і т. д. 

Таким чином, за допомогою параметра “вузол” визначаємо місце зв’язку 
ключових абстракцій знаннєвого простору, які залежно від рівня концептуалі-
зації / функціональної локалізації в когнітивному просторі суб’єкта пізнання 
можуть організовуватися в:

а) суперконцепти-термінопоняття, наприклад: “[творча] діяльність”, 
“сфера / рід / вид / галузь [творчої] діяльності”, “субсфера / підвид / різновид 
/ підгалузь [творчої] діяльності”; 

б) пресуперконцепти-термінопоняття, наприклад: “художня діяльність 
[творчість]” // “наукова діяльність [творчість]” → “мистецтво” // 
“мистецтвознавство / естетика”; 

в) базові концепти-термінопоняття, наприклад: “процес художньої // на-
укової діяльності / творчості”, “місце художньої // наукової діяльності / 
творчості”, “суб’єкт / об’єкт художньої // наукової діяльності / твор-
чості”, “оцінка художньої // наукової діяльності / творчості”, “вид худож-
ньої // наукової діяльності / творчості”, “організація художньої // науко-
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вої діяльності / творчості”, “результат художньої // наукової діяльності / 
творчості” тощо;творчості” тощо;творчості”

г) пресубконцепти-термінопоняття, наприклад: “література”, “літера-
тор”, “літературний твір / твір художньої словесності”, “літературо-
знавство”, “літературознавець”, “літературні читання”, “літературна 
критика”, “теорія / історія літератури”, “літературні напрями”, “літе-
ратурний процес” тощо; ратурний процес” тощо; ратурний процес”

ґ) субконцепти-термінопоняття, наприклад: “художній / [літературно-] 
мистецький образ”, “єдність образів”, “твір-образ”, “ідейний зміст літе-
ратурного твору”, “словообраз”, “образ автора”, “літературний персонаж 
/ образ-персонаж [головний / другорядний]”, “дійова особа”, “літературний 
/ ліричний герой [позитивний / негативний]”, “антигерой”, “літературний 
тип”, “прототип”, “події”, “автор-оповідач”, “часопростір / хронотоп”, 
“зовнішня форма”, “читач” та ін. “зовнішня форма”, “читач” та ін. “зовнішня форма”, “читач”

Проте така організація досить умовна. Залежно від місцеперебування кон-
цептуалізатора, ієрархічний статус того самого рівня генералізації буде різним, 
а отже, й різною буде кваліфікація того самого вузла-абстракції. Наприклад, 
вузол-абстракція “галузь мистецтвознавства” (ЗК) може мати статус: базо-
вого / ключового системотворчого концепту-термінопоняття, якщо за об’єкт 
дослідження ми обираємо власне концептосферу “галузь мистецтвознав-
ства”; пресуперординаційного концепту-термінопоняття171 (об’єкт досліджен-
ня – концептосфера, скажімо, “літературознавствоня – концептосфера, скажімо, “літературознавствоня – концептосфера, скажімо, “ ” або “музикознавство” або “музикознавство” або “ ” 
тощо); суперординаційного / категоріального концепту-термінопоняття (об’єкт 
дослідження – концептосфера або “історія літератури / музики...”, або 
“теорія літератури / музики...”, або “літературна / музична ... критика”, або “літературна / музична ... критика”, або “ ” 
тощо); пресубординаційного / спеціального концепту-термінопоняття (об’єкт 
дослідження – концептосфера “мистецтвознавстводослідження – концептосфера “мистецтвознавстводослідження – концептосфера “ ”); субординаційного / 
вузькоспеціального поняття (об’єкт дослідження – концептосфера “галузь на-
укової діяльності”).

Отже, у когнітивному просторі науково-мистецької / мистецтвознавчої кар-
тини світу параметр “вузол” репрезентує ієрархічні та кластерні структури, що 
упорядковуються як дерева концептуальних залежностей відповідно до різних 
рівнів їхньої організації шляхом квантування знаннєвого простору на фрагмен-
ти – кванти знання, тобто вичленовування з однорідної маси знань відносно 
дискретних, пов’язаних між собою системними зв’язками одиниць, – вузлів-
абстракцій (у метапросторі науки – термінопонять). Цей параметр визначає 
місце зв’язку, або організації, абстракцій-термінопонять у систематизовані за 
рівнем концептуалізації множини / множинності концептів-термінопонять як 
уже пізнаних / осмислених абстракцій, що структуруються в той чи інший ти-
пологічний різновид наукового концепту за якоюсь спільною концептуальною 
ознакою – концепт-ознакою. 

171 Поняття “категоріальний концепт” віднаходимо в Дж. Сарторі [Сартори 2003: 74].
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6. “ЩІЛИНА” ЯК МІСЦЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО РОЗРИВУ

Параметр “щілина” (саме поняття ми запозичуємо з маргінальної антро-
пології, зокрема топології людського буття [Гурін 2000]) в контексті нашого 
дослідження ми розуміємо як місце концептуального розриву, коли, скажімо, 
якийсь фрагмент метапростору фактично неможливо структурувати в знан-
нєву парадигму через або певне незнання про той чи інший фрагмент дій-
сності, або його відокремленість від інших (одиничність). Так, у метапросторі 
науково-мистецької / мистецтвознавчої картини світу, зокрема в термінопрос-
торі “мистецтвознавствоторі “мистецтвознавствоторі “ ”, такими фрагментами “незнання”, прогалинами, 
або “щілинами”, є відсутність єдиного концептуального механізму терміноло-
гічної номінації наук, що вивчають окремі сфери / види / різновиди мистецтва.
Пор., наприклад: мистецтво – мистецтвознавство, архітектура – архі-
тектурознавство, музика – музикознавство, література – літературознав-
ство, театр – театрознавство, кіно – кінознавство, хорове мистецтво – 
хорознавство, народне мистецтво / фольклор – народознавство, музична 
фольклористика – етномузикознавство172 і скульптура – (?), живопис – (?), 
графіка – (?), декоративно-ужиткове мистецтво – (?), спів – (?), теле-
мистецтво – (?) тощо. 

Щоправда, такі лакуни частково заповнюють: 
1) описові конструкції, або терміни-описи, на зразок науки про пластичні 

/ просторові мистецтва (у даному випадку термін уживано на позначання 
наук, що вивчають такі види мистецтва, як скульптура, живопис, графіка, деко-
ративно-ужиткове мистецтво та архітектура); 

2) терміни-самоназви – 
а) у контекстуальній зумовленості їхнього вибору, наприклад: технічна ес-

тетика “вид мистецтва” і “наука”; риторика “ораторське мистецтво” і “наука 
красномовства”, “навчальний предмет, в якому викладено теорію красномов-
ства, ораторського мистецтва” [ВТС: 1032; СТЮ: 361]; рисунок, скульптура, 
живопис і т. ін. “вид мистецтва” і “навчальна дисципліна” [з переліку навчаль-
них дисциплін Львівської академії мистецтв]; 

б) із компонентом -знавство, уживані у вузькому розумінні, наприклад: 
мистецтвознавство “науки про пластичні (просторові) мистецтва” [ПХЭ: 278]; 

3) термінологічні словосполучення з компонентами теорія / історія, що 
увиразнюють конкретний підрозділ мистецтвознавства (у широкому розумін-
ні), наприклад на позначення навчальних дисциплін: теорія класичного / на-
родного / бального / історико-побутового танцю, теорія драми, теорія тка-
цьких переплетень, теорія / історія графічного дизайну / реклами, теорія / 

172 Крім термінів з елементом –знавствоКрім термінів з елементом –знавствоКрім термінів з елементом – , на позначення народного мистецтва / фольклору вжи-
вають також термін фольклористика, на позначення музичної фольклористики –  етномузикологія
(розрізняють фольклор як наукову галузь – народознавство і фольклор як предмет науки – фолькло-
ристика), на позначення музичної фольклористики –  етномузикологія [ВФ:  376, 415].
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історія шрифтової комунікації, теорія кіно, теорія телебачення, історія 
костюма, історія художньої культури, історія пластичних мистецтв, іс-
торія образотворчого мистецтва тощо [з переліку навчальних дисциплін 
Львівської академії мистецтв]. 

У даному випадку йдеться про концептуальний розрив в ієрархічно-клас-
терній структурі, де кожен вузол репрезентує той чи інший концепт-терміно-
поняття. 

Однак можна говорити й про місця концептуального розриву в ризомор-
фних структурах, позбавлених певного смислового “центрування”, що також 
є фрагментами знань у науково-мистецькій / мистецтвознавчій картині світу. 
Такі структури, точніше, аструктури, за визначенням Ж. Дельоза та Ф. Гват-
тарі, є вільними від статичного лінійного впорядкування і відрізняються від 
стрижневих (“система-корінь”) тим, що задають уявлення про світ як “при-
ховане стебло”, яке є “нескінченним потенціалом упорядкування (смислопо-
родження) – при відсутності наявного порядку (семантики)” [ВЭФ: 861, 1183]. 
Якщо стрижневі структури (наприклад, польові, ієрархічні / таксономічні, 
кластерні) векторно орієнтовані, то та чи інша точка ризоморфної структури 
може бути пов’язана з будь-якою іншою точкою: “Ризома складається з плато... 
Колони маленьких мурашок, що залишають одне плато, щоб зайняти інше... 
Кожне плато може бути прочитане в будь-якому місці і співвіднесене з будь-
яким іншим” (Ж. Дельоз, Ф. Гваттарі) [цит. за ВЭФ: 861].

На наш погляд, такими своєрідними “плато” в безмежному морі когніції 
людини є “локуси окремих одиничних об’єктівлюдини є “локуси окремих одиничних об’єктівлюдини є “ ” (поняття Ю. Лотмана, Б. Ус-
пенського [Лотман 2001: 530]), або локусні структури, як смислові згустки 
(проте не центровані й векторно не орієновані); а “мурашками, що залиша-
ють одне плато, щоб зайняти інше” – тимчасові зв’язки, які можуть втрачати-
ся або поновлюватися залежно від інтенцій суб’єкта пізнання. На рівні мови 
локуси знаходять вираження у власних назвах173 – антропонімах (андронімах 
/ маритонімах, патронімах, епонімах), топонімах (мікротопонімах, гідронімах, 
ойконімах, оронімах), космонімах / астронімах, теонімах / міфонімах, зооні-
мах, ергонімах, хрононімах, хрематонімах тощо, кожне з яких є самостійним 
концептом – Я-схемою або концептом-образом /-гештальтом. У метапросторі 
науково-мистецької / мистецтвознавчої картини світу такими концептуальни-
ми структурами є:

• концепти-антропосимволи (Я-схеми) української етнокультури, напри-
клад: “М. Лисенко”, “Т. Шевченко”, “О. Довженко”, що співвідносяться 
з концептом-термінопоняттям “митецьз концептом-термінопоняттям “митецьз концептом-термінопоняттям “ ”, яке відповідно виявляє себе у кон-

173 “Десятки тисяч Олен та Сергіїв, що живуть в Україні, не поєднуються в поняття “Олена” 
й “Сергій”: кожній особі її ім’я належить індивідуально, незалежно від наявності чи відсутності 
тезок” (Ю. Карпенко) [УМЕ: 79].
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цептосферах “музичне мистецтво”, “література”, “малярство / живопис”, 
“гравюра”, “кіномистецтво” // “музикознавство”, “літературознавство”, 
“науки про пластичні види мистецтва”, “кінознавство”;

• концепти-ойконіми, наприклад: “Київ”, “Львів”, [“Пантикапей”, “Хер-
сонес”], співвіднесені з концептом-термінопоняттям “мистецтво [антично-
го] міста” (концептосфери “го] міста” (концептосфери “го] міста” архітектура” // “архітектурознавство”); 

• концепти-теоніми, наприклад: “Перун”, “Стрибог”, “Даждьбог”, спів-
віднесені з концептом-термінопоняттям “слов’янський скульптурний бог” 
(концептосфери “скульптура” // “науки про пластичні види мистецтва”);  “скульптура” // “науки про пластичні види мистецтва”);  “скульптура” // “науки про пластичні види мистецтва”
“Богоматір-Оранта”, “Юрій-змієборець”, “Трійця”, “Вседержатель”, спів-
віднесені з концептом-термінопоняттям “іконописний твір” (концептосфери “іконописний твір” (концептосфери “іконописний твір”
“живопис” // “науки про пластичні види мистецтва”); “живопис” // “науки про пластичні види мистецтва”); “живопис” // “науки про пластичні види мистецтва”

• концепти-хрононіми, наприклад: “Київська Русь”, “Україна-Русь”, “Га-
лицька Русь”, співвіднесені з концептом-термінопоняттям “давнє українське 
мистецтво” (концептосфера “історія мистецтв”);

• концепти-ергоніми, наприклад: “Роксолана• концепти-ергоніми, наприклад: “Роксолана• концепти-ергоніми, наприклад: “ ”, що співвідноситься з кон-
цептами-термінопоняттями “твір портретного живопису”, “літератур-
но-художній твір” (концептосфери но-художній твір” (концептосфери но-художній твір” “живопис”, “література” // “науки 
про пластичні види мистецтва”, “літературознавство”); про пластичні види мистецтва”, “літературознавство”); про пластичні види мистецтва”, “літературознавство” “Козак-банду-
рист”, що співвідноситься з концептом-термінопоняттям “народна карти-
на” (концептосфери “живопис” // “науки про пластичні види мистецтва”) “живопис” // “науки про пластичні види мистецтва”) “живопис” // “науки про пластичні види мистецтва”
та багато інших174. 

Такі концепти якнайкраще увиразнюють етноспецифіку мовної свідомості 
(у даному разі українського народу), оскільки саме через посередництво пито-
мих (українських) онімів як індивідуальних найменувань одиничних об’єктів 
транслюється інформація про унікальність культури того чи іншого етносу. 

Що ж до зв’язків між локусними структурами, то вони встановлюються пе-
реважно на концептуальному рівні організації знань безпосередньо інтенціями 
концептуалізатора. Певною мірою це можуть бути асоціативні зв’язки, актуалі-
зовані в конкретній ситуації. На рівні мовних форм вираження, тобто на рівні 
назв одиничних об’єктів (власних назв), локуси фактично позбавлені системних 
лексико-семантичних ознак та можливості класифікувати їх за ними у ті чи інші 
ієрархічні / таксономічні, кластерні, циклічні, польові та ін. структури. Саме від-
сутність системних зв’язків дає підстави говорити про “смислові (концептуаль-
ні) щілини” (адже смисли породжуються лише у відношеннях між одиницями).

Концептуальні “щілини” такого типу “заповнюють” явища: трансонімії – трансонімії – трансонімії
переходу онімів у межах того самого класу (збереження класифікаційного ста-

174 У російському мовознавстві (щоправда, на матеріалі прецедентних текстів) у цьому напрямі 
концептуалізації мовної свідомості працює науково-дослідна лабораторія “Аксіологічна лінгвісти-
ка” під керівництвом Г. Слишкіна, де аналізуються, наприклад, концепти “Біблія”, “Пригоди Тома 
Сойєра”, “Майстер і Маргарита” та ін. [Слышкин 2000].Сойєра”, “Майстер і Маргарита” та ін. [Слышкин 2000].Сойєра”, “Майстер і Маргарита”
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тусу): онім → онім (1); апелятивації / деонімізації – переходу власних назв апелятивації / деонімізації – переходу власних назв апелятивації / деонімізації
у загальні (зміна класифікаційного статусу): онім → апелятив (2); онімізації – онімізації – онімізації
перехід загальних назв у власні (зміна класифікаційного статусу): апелятив → 
онім (3)175. Випадки (2), (3) можна розглядати також відповідно як вияв ре-
онімізації і онімізації і онімізації реапелятивації. У науковій літературі вони кваліфікуються як реапелятивації. У науковій літературі вони кваліфікуються як реапелятивації
явище антономазії / антономасії (“троп, що полягає в заміні прямої назви осо-
би іншою: загальної – власною назвою з міфології, історії, літератури тощо 
на основі певних асоціацій метафоричного характеру..; навпаки, власної – за-
гальною назвою на основі асоціацій переважно метонімічного характеру” 
(О. Тараненко) [УМЕ: 29]), що в окремих випадках (заміни прямої назви особи 
описовим найменуванням) є різновидом перифраза [там само] / перифрази / 
парафраза / парафрази. 

Яскравим прикладом у цьому відношенні є встановлення концептуального 
зв’язку між концептом-антропонімом “Т. Шевченко” і концептом-апелятивом 
“кобзар”, що активувався спочатку в ціннісно-смисловому універсумі життє-
творчості самого Т. Шевченка і через його посередництво в мовній свідомості 
українського народу як культурна домінанта “кобзар – “Кобзар” – Кобзар” = 
“КОБЗАР”, уособлюючи ідею оспівування життя українського народу як без-
посередньо в художньому образі сліпого кобзаря, так і в постаті самого Т. Шев-
ченка, а також в однойменній книзі, яку він написав. 

Ми пропонуємо також розглядати явища трансонімії, онімізації та де-
онімізації як встановлення концептуальних зв’язків між локусними та озна-
ковими структурами в їхній екстраполяції на номенклатурно-термінологічний 
метапростір науково-мистецької / мистецтвознавчої картини світу. Таке бачен-
ня проблеми насамперед передбачає з’ясування питання щодо співвідношен-
ня понять “локус / локусна структураня понять “локус / локусна структураня понять “ ” і “номен / номенклатурна одиниця”, 
з одного боку, та “концептуальна ознака” і “термін / термінологічна одиниця”, – 
з другого, а також вивчення мовних механізмів зв’язку між тими структурами, 
які вони позначають. 

Та чи інша локусна структура (рівень концептуальної організації) у метапро-
сторі науково-мистецької / мистецтвознавчої картини світу може знайти втілен-
ня як у відповідних онімах (це імена видатних діячів науки й мистецтва, митців 
тощо), так і в номенах як “етикетизованих” мовних формах вираження науко-
вих концептів-термінопонять176. Звідси варто розрізняти деонімізовані терміни, 
витворені шляхом переходу власних назв в апелятиви (1), і відонімічні терміни
як перехідні номенклатурно-термінологічні одиниці (2). Пор., наприклад: 

175 Цей аспект проблеми, щоправда в дещо іншому трактуванні термінопоняття “трансонімія”, 
ми частково розглядали в контексті дослідження трансонімічних найменувань у номенклатурно-
термінологічній системі природничих наук [Іващенко 2001**: 73–77].

176 Диференціація спеціальних слів на терміни і номени передбачає, як зазначає А. Лемов, до-
мінування одного з елементів системи спеціальної лексичної одиниці. Якщо це сигніфікат, можна 
говорити про власне термін; якщо це денотат – про номен [Русский язык… 2001: 138–39].
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1) встановлення концептуального зв’язку між концептами-антропоніма-
ми (Я-схемами) “Гобеленми (Я-схемами) “Гобеленми (Я-схемами) “  / фр. Gobelin” (а), “Ельзевір” (а), “Ельзевір” (а), “  / нідерл. Elsevier” (б), 
“Помпадур“Помпадур“  / фр. Pompadour” (в), “К. Фаберже” (в), “К. Фаберже” (в), “ ” (г), “Дж. Веджвуд” (г), “Дж. Веджвуд” (г), “  / англ. 
Wedgwood” (ґ), “Wedgwood” (ґ), “Wedgwood Е. Галле” (ґ), “Е. Галле” (ґ), “  / фр. E. Gallé” (д), “E. Gallé” (д), “E. Gallé Боян” (е), концептом-ойконімом 
“Танагара” (є), концептом-гідронімом “Меандр” (є), концептом-гідронімом “Меандр” (є), концептом-гідронімом “ ” (ж) і науково-мистецькими 
концептами-термінопоняттями “килим” (а), “шрифт / друковане видання” (б), 
“стиль” (в), “ювелірні вироби” (г), “фаянс” (ґ), “виріб із скла” (д), “музичний ” (д), “музичний ” (д), “
інструмент” (е), “статуетка” (є), “орнамент” (ж), що знайшло відображен-
ня у відповідних термінах-транслітератах (власне апелятивних назвах): гобе-
лен (а), ельзевір (б), помпадур (в), фаберже (г), веджвуд (ґ), галле (д), баян
(е), мн. танагара (є), меандр (ж) [ПОМ: 42, 57, 141, 192, 178; ШС: 41, 52, 138; 
ЮМС: 25] (деонімізація є одним із механізмів термінологізації);

2) перехідні форми – відонімічні номенклатурно-термінологічні одиниці: 
• в музичному мистецтві: стиль Канзас-Ситі (за назвою міста Канзас-Ситі 

в США), гама Римського-Корсакова (вперше використав М. Римський-Корса-
ков в опері “Садко”), хвилі Мартено (музичний інструмент, створений у 1928 р. 
французьким педагогом-музикантом М. Мартено) [ЮМС: 48, 256, 301]; 

• в образотворчому мистецтві: Буль стиль (назва походить від прізвища 
придворного столяра короля Людовіка ХIV А. Буля), стиль Берен (названий 
ім’ям гравера-орнаменталіста Ж. Берена), стиль Флориса (винайшов у Фланд-
рії скульптор та архітектор К. Флорис) / ормушль [ПОМ: 24, 125, 174, 175]; 

• в архітектурі і монументальному мистецтві: вікно Кричевського (розроб-
лене українським зодчим В. Кричевським), вікно Сансовіно (розроблене італій-
ським зодчим Я. Сансовіно), крокви Делорма (розроблені французьким зод-
чим Ф. Делормом), крокви системи Полонсо (за прізвищем автора, інженера 
Полонсо) [ТАММ: 92, 93, 235]; 

• в інженерній графіці, дизайні та архітектурі: метод Монжа (за ім’ям 
французького математика та інженера Г. Монжа), теорема Дезарга (за ім’ям 
французького математика, архітектора та інженера Ж. Дезарга), точка Торрі-
челлі (за ім’ям італійського фізика й математика Е. Торрічеллі) та ін. [АВШ: челлі (за ім’ям італійського фізика й математика Е. Торрічеллі) та ін. [АВШ: челлі
123, 195, 196, 201]; 

• у декоративно-ужитковому мистецтві: стиль Адельфі (від назви фірми, стиль Адельфі (від назви фірми, стиль Адельфі
заснованої архітекторами Робертом і Джеймсом Адамами), кераміка Естбері
(від імені англійського кераміста Д. Естбері), комір Марії Стюарт (за ім’ям 
шотландської королеви М. Стюарт) [ДУМ (1): 10, 226, 331] та ін.

Отже, окремі фрагменти концептів-ієрархій та концептів-кластерів можуть 
перериватися в когнітивному просторі науково-мистецької / мистецтвознавчої 
картини світу, утворюючи “щілину” – смислову прогалину як вияв фрагментів 
аструктури / асистемної організації в структурі / системі, або вияв “гри струк-
тури”. Заповнення концептуальних щілин – це механізм породження концепту-
альних зв’язків – метафоричних (концептуальна метафора) та метонімічних, що 
лежать в основі таких мовних явищ, як апелятивація, онімізація, трансоніміза-
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ція, які на рівні національно-мовних форм вираження знаходять відображення 
в етнічно забарвлених (таких, що мають фонові конотації культури) вторинних 
найменуваннях – мовних одиницях, які увиразнюють власне елемент зв’язку, 
що дає підстави кваліфікувати їх як терміни-релятеми (трансонімічні, деонімі-
зовані та відонімічні терміни), де релятема – це зв’язок.

7. “ЦЕНТР – ПЕРИФЕРІЯ (МАРГІНАЛЬНА ЗОНА)”
Опишемо за допомогою цього параметра фрагмент знання, що його поз-

начає в науково-мистецькій / мистецтвознавчій картині світу термінопоняття 
“вид мистецтва”.

Спроби систематизувати види мистецтва вже знайшли своє відображення 
в спеціальній літературі, зокрема в колективних та монографічних досліджен-
нях з мистецтвознавства, а також у лексикографічних джерелах. Науковий ре-
дактор і укладач “Современного словаря-справочника по искусству” О. Мелік-
Пашаєв зазначає: “Хоча на практиці відмінності між видами мистецтва цілком 
очевидні, проте їхня чітка наукова класифікація виявляється досить складною 
справою. Терміни “рід”, “вид”, “різновид”, “жанр” уживаються в спеціальній 
літературі в різних, інколи навіть у суперечливих значеннях177. ...Розкласифі-
кувати види мистецтва можна багатьма способами, дібравши для цього від-
повідну основу. Один із найбільш переконливих способів – поділ мистецтв на 
просторові (які можна сприймати ніби одночасно, охопивши одним поглядом: 
архітектура, образотворче та ужиткове мистецтво, художня фотографія), часові 
(сприймання яких розгорнуте в часі: музика, література) та просторово-часові 
(театр, кіно, відеомистецтво)” [СССИ: 118–119]. 

Просторові, або пластичні, мистецтва (їх кваліфікують ще як візуальні, зо-
рові) поділяють на образотворчі, що відображають дійсність на “зображальній 
площині й у просторі” [ПОМ: 121] у наочних / видимих / зорових образах, від-
творюючи властивості реального світу (живопис, скульптура, графіка, худож-
ня фотографія / фотомистецтво) та необразотворчі, або тектонічні (тектоніка, 
художнє конструювання / дизайн) [КШ: 225, 252; СССИ, 2000: 535; БАТ: 47]. 
За визначенням А. Пасічного, поняття “просторові / пластичні мистецтва” 

177 Пор., наприклад, у тій самій словниковій статті: “Розрізняють образотворчі мистецтва (жи-
вопис, скульптура, графіка), необразотворчі (архітектура, ужиткове мистецтво). Образотворчі і 
необразотворчі мистецтва поділяються на роди: станковий, монументальний, декоративний. Не-
образотворчі поділяються відповідно за матеріалом (дерев’яне зодчество, кераміка), технікою (кар-
касна архітектура, різьба), призначенням (суспільні будівлі, посуд)” – і далі: “У загальній системі 
мистецтв види мистецтва умовно об’єднуються в роди: види мистецтв, що мають у своїй основі 
пластику людського тіла (пантоміма, балет, акробатика), часові (поезія, музика), пластичні або 
просторові (архітектура, скульптура, живопис), часово-просторові (драматичний і музичний театр, 
кіно), синтетичні (відеомистецтво, дизайн)” [АИДИ: 95–96].
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збігається із загальним значенням “образотворче мистецтво”, але включає 
в себе також і архітектуру [ПОМ: 147]. 

Щодо декоративно-ужиткового мистецтва та архітектури немає одностай-
ності. Одні мистецтвознавці відносять їх до групи необразотворчих [СССИ: 535], 
інші – до групи образотворчих мистецтв [ГГС: 135], очевидно, тому, зазначає 
А. Пасічний, що “їх твори просторові й сприймаються зором” [ПОМ: 121]. 

За давньою класифікацією образотворче мистецтво і музика об’єднувалися 
у так звані “красні мистецтва” (рос. у так звані “красні мистецтва” (рос. у так звані “красні мистецтва” ( “изящные искусства”) [АГГ: 346]. Окремі 
фахівці-мистецтвознавці (С. Мигаль, С. Лужецький) до “красних” мистецтв за-
раховують також “декоративне мистецтво” [Проблеми українського терміно-
логічного словникарства… 2002: 66].

До просторово-часових, або синтетичних, мистецтв, що “поєднують про-
сторове розв’язання з часовим, зорові образи зі слуховими” [ПОМ: 121], крім 
уже відзначених, відносять також хореографію, телебачення, цирк, мистецтво 
естради [БАТ: 47]. До синтетичних мистецтв як таких, що поєднують можли-
вості двох або кількох мистецтв для створення цілісного художнього образу, 
зараховують також різні форми сценічного мистецтва, монументальне мистец-
тво, мистецтво книги, світломузику. Окремим типом синтетичного мистецтва 
вважають народне мистецтво / народну художню творчість, або фольклор,
що поєднує у собі і матеріальну, і духовну культуру [СССИ: 439, 614, 733].

Щоправда, у лексикографічних джерелах фігурує також і поняття “синтез 
мистецтв”, яке передає ідею: 

• єдності різних мистецтв в єдиному творі, який виникає не як сума ок-
ремих мистецтв, а як органічне ціле, що має особливий художній вплив 
і виявляє себе у формах органічної єдності: архітектури й монументального 
мистецтва (скульптури, живопису, декоративного мистецтва), архітектури й са-
дово-паркового мистецтва, архітектури й внутрішнього оформлення приміщень, 
просторових та часових мистецтв (театр, кіно), а також через всеосяжну фор-
му – храмове дійство [СССИ: 612-614]; 

• гармонійного узгодження елементів різних мистецтв (наприклад, теат-
ральна вистава, поєднання монументального малярства й скульптури з архітек-
турою тощо) [ПОМ: 166];

• органічного поєднання різних видів мистецтв у художнє ціле, що сприяє 
естетичній організації матеріального і духовного середовища людини (архітек-
турні або ландшафтно-монументальні ансамблі), а також створення якісно но-
вого художнього явища в часі (театральні вистави, кіно- і телефільми, вокальні 
й вокально-інструментальні твори та ін.) [КШ: 299]; 

• ідейної, образної та композиційної єдності різних видів мистецтв, їхнь-
ої загальної участі в художній організації простору й часу, багатоплановості 
[ШС: 239].

Розрізняють архітектурно-художній синтез мистецтв, що його створюють 
архітектура, образотворче та декоративне мистецтва (архітектурний ансамбль, 
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будинок, інтер’єр), синтез режисерського, акторського мистецтва, літератури, 
музики, образотворчого мистецтва, що його створюють спектакль та кінофільм 
[СЭС: 1206], мистецтво предмета, яке, за визначенням С. Мигаля та С. Лужець-
кого, “проявляється у синтезі та взаємопроникненні мистецтв, у використанні 
різноманітних матеріалів – глини, скла, дерева, металу тощо” [Проблеми ук-
раїнського термінологічного словникарства… 2002: 67].

Термінопоняття “синтез мистецтв” і “синтетичні мистецтва” в лекси-
кографічних працях подаються в різний спосіб: або в одній словниковій статті 
як синоніми [ПОМ: 166], або нарізно, формуючи самостійні словникові стат-
ті [СССИ: 614], або взагалі засвідчене лише якесь одне з понять, здебільшого 
“синтез мистецтв” [КШ: 299; ШС: 239; СЭС: 1206]. 

Таким чином, у лексикографічних джерелах поняття “синтез мистецтв” 
і “синтетичне мистецтво” диференціюються за категоріальними озна-
ками, а саме: “єдність, цілісність як результат взаємозв’язку мистецтв, 
що знаходить втілення в творі мистецтва” (синтез мистецтв) і “єдиний, 
цілісний за своєю природою, що характеризує вид мистецтва” (синтетичне 
мистецтво).

Крім зазначеного, види художньої творчості / види мистецтв поділяють на 
такі, що їх творить митець (про них уже йшлося), і такі, що творчо відтво-
рюють те, що вже створено іншим митцем. Цей факт диференціює власне ху-
дожника і художника-виконавця, а отже, авторське та виконавське мистецтво. 
Специфіка останнього полягає в тому, що “задум автора не реалізується одразу 
в тій формі, в якій його будуть сприймати інші люди, а фіксується за допомо-
гою системи знаків (наприклад, музичний твір, текст п’єси) або існує у виг-
ляді плану, що вимагає виконання (режисерський задум спектаклю, фільму)”. 
До таких видів мистецтв відносять, наприклад, музику (окрім музичної імпро-
візації), акторське мистецтво, балет, вокальне мистецтво, диригентське мистец-
тво, мистецтво кіноактора, музично-виконавське мистецтво [СССИ: 265–267].

Дослідники-мистецтвознавці вказують на той факт, що “межі між окреми-
ми видами мистецтва не абсолютні, найчастіше вони переплетені між собою 
або поєднуюються різним чином, оскільки втілюють загальні закони худож-
ньої діяльності” [ГГС: 152]. Відповідно й межі між їхніми ментальними та вер-
бальними корелятами також розмиті. 

Перш за все фрагмент знання, що його позначає термінопоняття “вид мис-
тецтва”, розглянемо як спрощений корелят абстракції “сфера / рід / вид / спосіб 
/ форма / галузь художньої діяльності / творчості / мистецтва / мистець-
кої діяльності”. За параметром “рівень концептуалізації”. За параметром “рівень концептуалізації”. За параметром “ ” її можна розглядати рівень концептуалізації” її можна розглядати рівень концептуалізації
як таку, що організовується на пресубординаційному рівні генералізації знань 
науково-мистецької / мистецтвознавчої картини світу. Ставши епіцентром на-
ших міркувань, ця абстракція (й відповідно її спрощений корелят) набуває ста-
тусу системотворчого термінопоняття, яке з позиції мінімального обсягу інфор-
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мації можна розглядати як науково-мистецький / мистецтвознавчий концепт, 
або концепт-термінопоняття, а з позиції максимального обсягу інформації – 
як власне відповідну концептосферу. 

Абстракція певною мірою репрезентує концептуальну багатозначність 
її спрощеного корелята. Пор., наприклад, різну інтерпретацією власне тер-
мінопоняття “вид мистецтва” у мистецтвознавчих дослідженнях та лекси-
кографічних джерелах. Як така, вона полягає в розмиванні його меж шляхом 
усвідомлення позначуваного ним явища як: “сталої формиформи існування та роз-
витку різних мистецтв – архітектури, декоративно-ужиткового мистецтва, 
живопису, скульптури, графіки, художньої фотографії, літератури, музики, 
театру, хореографії, кіно, телебачення, мистецтва естради, цирку”; “театру, хореографії, кіно, телебачення, мистецтва естради, цирку”; “фор-фор-
ми естетичної діяльності, художньо-образного мислення; формиформи художньо-
творчого освоєння світу / формиформи організації художньої праці”; “ організації художньої праці”; “сферисфери діяль-
ності / мистецтва / художньої творчості”; “ності / мистецтва / художньої творчості”; “сферисфери художньої діяльності, що 
відображає той чи інший бік життя за матеріалом та характером худож-
ньої образності, а також за способом задоволення художньої потреби”; “ньої образності, а також за способом задоволення художньої потреби”; “видувиду
[творчої] діяльності / художньої творчості (література, архітектура, скуль-
птура, живопис, графіка, музика, танець (хореографія), театр, кіно, декора-
тивно-прикладне мистецтво, художня фотографія, телебачення, естрада, 
цирк)”; “різновидурізновидуцирк)”; “різновидуцирк)”; “цирк)”; “різновидуцирк)”; “  культури”; “жанружанру культури”; “жанру культури”; “ культури”; “жанру культури”; “  мистецтва”; “ мистецтва”; “частини / типучастини / типу мистец-
тва” і т. ін. [БАТ: 47; АИДИ: 95–96; СССИ: 118, 186, 290, 259, 337, 439, 527, 
535, 665; ХК: 60; ГГС: 151]. У словнику предметної сфери це явище знаходить 
відображення в найбільш уживаному в мистецтвознавстві терміносполученні 
вид мистецтва (оскільки саме воно здебільшого фіксується лексикографіч-
ними джерелами як одне з основних термінопонять), а також у термінолектних 
квазісинонімах вид ≈ сфера ≈ форма ≈ спосіб ≈ різновид ≈ жанр мистецтва. 

Тепер фрагмент знання науково-мистецької / мистецтвознавчої картини 
світу, що його позначає термінопоняття “вид мистецтва”, розглянемо як кон-
цептосферу, тобто різнорівневу множину / множинність концептів-термінопо-
нять, що вступають між собою в ту чи іншу систему зв’язків та відношень на 
основі актуальних для концептуалізатора ознак.

У центрі смислової організації такої концептосфери перебуває концепт-
термінопоняття “вид мистецтва”, осмислений через абстракцію “класичне / 
академічне / професійне мистецтво” (створене класиками, тобто видатними 
загальновизнаними діячами мистецтва, творчість яких є взірцем у тій чи ін-
шій галузі; академічне – традиційно канонічне; професійне – в якому працю-
ють професіонали), яке на синхронному зрізі є кластерною організацією нау-
ково-мистецьких концептів-термінопонять “академічний / класичний спів”, 
“живопис / малярство / мальовництво”, “художня література / поезія”, 
“красно(пишно)мовство / риторика”, “класичний танець / хореографія” 
(осмислення через абстракції), “класична музика”, “художня архітектура”,  “класична музика”, “художня архітектура”,  “класична музика”, “художня архітекту
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“скульптрура”; “графіка”, “монументально-декоративне мистецтво”, 
“садово-паркове мистецтво”, “театр”. 

Далі смислова організація концептосфери “вид мистецтва” організовуєть-
ся у двох напрямах:

1) як кластерна організація концепту-термінопоняття “народне мистец-
тво” (створене народом, традиційно народне), осмисленого через абстракцію 
“народна творчість / художній фольклор / народно-художній промисел / на-
родний промисел / художній промисел / художнє ремесло / селянське мистец-
тво” та субконцепти-термінопоняття “народний спів / пісенний фольклор”, 
“народна музика / музичний фольклор, “словесний фольклор / народна сло-
весність / народна поезія / народна література / уснопоетична народна 
творчість / народно-поетична творчість”, “хореографічний фольклор / 
народна хореографія” (осмислення через абстракції), народна хореографія” (осмислення через абстракції), народна хореографія” “декоративно-ужит-
кове / ужиткове мистецтво / мистецтво предмета” – “гончарство”, 
“кераміка”, “вишивання”, “ткацтво”, “різьбярство (різьбарство)”, “пи-
санкарство”, “(бісеро)плетіння”, “розпис”, “деревообробка”, “майоліка”; 
“фольклорний театр”, “релігійний фольклор”, “пластичний / образо-
творчий фольклор”, “народний живопис / народне малярство”, “ужит-
кова графіка”, “народне зодчество” (часткове осмислення через абстракції) кова графіка”, “народне зодчество” (часткове осмислення через абстракції) кова графіка”, “народне зодчество”
та ін. [СССИ; Уманцев 2002; ВФ]; 

2) як кластерна організація концепту-термінопоняття “інноваційне мистец-
тво” (в якому задіяні нові досягнення науки й техніки, промислове виробниц-
тво, але таке, що має певну традицію, традиційні нововведення), осмисленого 
через субконцепти-термінопоняття “мистецтво оформлення / оформлення 
речей / оформлювальне мистецтво”, “дизайн / технічна естетика / вироб-
ниче [індустріальне / промислове] мистецтво / художнє конструювання / 
мистецтво дизайну” – “виробнича музика / “звуковий дизайн”, “промислова 
графіка / графічний дизайн”, “моделювання костюма / дизайн одягу”, “про-
ектування інтер’єрів” (осмислення через абстракції), ектування інтер’єрів” (осмислення через абстракції), ектування інтер’єрів” “прикладне / декора-
тивно-прикладне мистецтво” (осмислення через абстракцію) – тивно-прикладне мистецтво” (осмислення через абстракцію) – тивно-прикладне мистецтво” “художня 
кераміка”, “художнє скло”, “художній текстиль”, “художні вироби з ме-
талу”, “художні вироби з дерева”, “естрадний спів”, “естрадна музика”, 
“кіномузика”, “художня фотографія”, “художнє телебачення”, “кольорова 
архітектура”, “промислове будівництво” та ін. архітектура”, “промислове будівництво” та ін. архітектура”, “промислове будівництво”

У свою чергу, концепти-термінопоняття “народне мистецтво” та “іннова-
ційне мистецтво” параметризуються також за концепт-ознакою “категорія – 
підкатегорія”: усвідомлення термінопоняття “діяльність” як категоріального 
і термінопоняття “сфера / вид людської діяльності” як субкатегоріального через 
поняттєву конкретизацію “художняпоняттєву конкретизацію “художняпоняттєву конкретизацію “ ”, “трудова”, “економічна” / “промислова”, 
“технічна”, “наукова”, “проектувальна”, “господарча” тощо [Рис. 13].
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Рис. 13.

Далі смислову організацію концептосфери “вид мистецтва” можна пред-
ставити як систематизацію концептів-термінопонять за ознакою “один – бага-
то видів діяльності”, що дає підстави виділити:

1) кластерну організацію концептів-термінопонять “література”, “музи-
ка”, “спів”, “танець”, “живопис”, “скульптура”, “графіка”, які об’єднуються 
за ознакою “один вид художньої діяльності”;

2) субсферу “синтетичне мистецтво”, яка усвідомлюється як ініціація: 
а) синтезу художньої та інших видів діяльності (предметно-видова син-

тетичність)178, яка організовує в кластер, наприклад, субконцепти-термінопо-
няття “технічні мистецтва” – “екранне мистецтво” – “кіновиробництво 
/ кіноіндустрія / кінопромисловість / кінематограф / кінематографія / кі-
номистецтво / мистецтво кіно”, “телебачення / телемистецтво / теле-
візійне мистецтво / мистецтво ТВ”, “відео / відеокультура / відеомистец-
тво”, “світломузика / кольоромузика, “технічні мистецтва” – “художня 
фотографія / фотомистецтво”, “аудіомистецтво / аудіокультура / радіо-
мистецтво / радіомовлення”, “реставрація / реконструкція / консервація / 
автентифікація”, “дизайн / технічна естетика / виробниче [індустріальне 
/ промислове] мистецтво / художнє конструювання та оформлення речей 

178 Такого типу синтетичність ґрунтується на поєднанні не просторових та часових параметрів 
(предметно-просторова синтетичність), а тих предметних сфер, на позначення яких уживаються від-
повідні термінопоняття.
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/ мистецтво дизайну [оформлення / прикрашання]”179, “декоративно-при-179, “декоративно-при-179

кладне / прикладне мистецтво” (осмислення через абстракції), “садово-пар-
кове мистецтво”, “графіті”, “поліграфія”, “комп’ютерна графіка”, “народ-
не мистецтво / народна творчість / художній фольклор / народно-художній 
промисел / народний промисел / художній промисел / художнє ремесло” / “се-
лянське мистецтво” (осмислення через абстракції)лянське мистецтво” (осмислення через абстракції)лянське мистецтво”  – “декоративно-ужиткове 
/ ужиткове мистецтво / мистецтво предмета” [Рис. 14, 16];/ ужиткове мистецтво / мистецтво предмета” [Рис. 14, 16];/ ужиткове мистецтво / мистецтво предмета”

179 Абстракції “дизайн / технічна естетика / виробниче [індустріальне / промислове] мистецтво Абстракції “дизайн / технічна естетика / виробниче [індустріальне / промислове] мистецтво Абстракції
/ художнє конструювання та оформлення речей / мистецтво дизайну (оформлення) [прикрашання]” 
і “народне мистецтво /народна творчість / художній фольклор / народно-художній промисел / на-
родний промисел / художній промисел / художнє ремесло” / “селянське мистецтво” у такий спосіб 
їх подання репрезентують той термінологічний різнобій, який існує в мистецтвознавстві. Сьогодні 
немає одностайності щодо позначення цих фрагментів науково-мистецької / мистецтвознавчої кар-
тини світу. Окремі зауваження з цього приводу віднаходимо в колективному дослідженні С. Мигаля 
та С. Лужецького, які пропонують: 

1) чітко розмежовувати термінопоняття “декоративне мистецтво” як гіпонім термінопоняття 
“красні мистецтва” і “прикладне мистецтво” (на позначення мистецтва, пристосованого до фабрич-
ного виробництва), що з’явилося лише в середині XIX ст. і пізніше було витіснене термінопоняттям 
“ужиткове мистецтво“ужиткове мистецтво“ ” (до XX ст. ужиткове мистецтво не визнавалося за результат праці худож-
ника): “Нині, щоб уникнути семантичної плутанини, термін декоративне-прикладне мистецтво
варто застосовувати у двох формах: декоративне мистецтво і окремо, – ужиткове мистецтво. 
‘Декоративне мистецтво’… естетично формує матеріальне середовище людини. Поняття “декоратив-
ність” пов’язане з певною дією, процесом декорування, прикрашання чогось: архітектурної споруди, 
елементів інтер’єру й окремих предметів. ‘Ужиткове мистецтво’ наближує діяльність людини до виго-
товлення матеріальних предметів із певними ужитковими функціями як ручним, так і машинним спо-
собом. Відповідником до терміна ужиткове мистецтво на Заході окреслюється термін мистецтво 
предмета... Поступово відмежовуючись від ужиткових функцій, ‘мистецтво предмета’ виділяється 
у специфічну зону творчості, наближаючись до образотворчого мистецтва”; 

2) вивести поняття “дизайн” за межі сфери мистецтва: “Термін дизайн усталився на основі англ. 
design, що дослівно означає “проектувати, креслити, задумувати”, а також “проект, план, малюнок”. 
Деякий час у нас замість терміна дизайн вживалися терміни технічна естетика, художнє констру-
ювання, виробниче мистецтво, індустріальне мистецтво, промислове мистецтво. Не варто зву-
жувати поняття дизайну лише до виробничо-технічної сфери. В останній чверті XX ст. процес зміни дизайну лише до виробничо-технічної сфери. В останній чверті XX ст. процес зміни дизайну
поняттєвого поля цього терміна наблизив дизайн у світовому контексті до проектної культури в най-
ширшому її розумінні. Нині дизайн – мистецтво ідеї, форми й функцій – трактується як предмет науко-
вих досліджень і практичного проектування в системі “людина – предмет – середовище – суспільство”. 
Дизайн вийшов на рубіж простору культури, в якому вміщаються всі досягнення людського Духу. 
...Як універсальний феномен, він був присутній у всіх видах мистецтва здавна: від побудови пірамід до 
сучасних технічних систем” [Проблеми укрїнського термінологічного словникарства… 2002: 66–68].

Рис. 14.
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б) синтезу різних видів художньої діяльності, що організовує в кластер, 
наприклад, субконцепти-термінопоняття “мусичний / словесно-музичний наприклад, субконцепти-термінопоняття “мусичний / словесно-музичний наприклад, субконцепти-термінопоняття “
фольклор” (осмислення через абстракцію); “монументально-декоративне ” (осмислення через абстракцію); “монументально-декоративне ” (осмислення через абстракцію); “
мистецтво”, “театр”, “музично-виконавське мистецтво”, “музично-виконавське мистецтво”, “ ”, “міфоепічний ”, “міфоепічний ”, “
фольклор” [Рис. 15].

Рис. 15.

На рівні мовних форм вираження синтетичні форми знаходять втілення: 
• у кількаосновних складних термінах, зокрема термінах-композитах, що 

утворюються шляхом складання слів (у нашому випадку прикметникових но-
мінацій у їхній сполучуваності з іменником мистецтво), наприклад: мону-
ментально-декоративне / декоративно-монументальне мистецтво, те-
атрально-декоративне мистецтво, музично-виконавське мистецтво та ін., 
світломузика / кольоромузика та ін.; 

• в одноосновних простих термінах, наприклад: кіно; 
• у термінах-словосполученнях, наприклад: художня фотографія, 

комп’ютерна графіка, технічна естетика / художнє конструювання, ху-
дожнє ремесло / художній [народний] промисел тощо. 

Зазначимо також, що термінопоняття “синтетичне мистецтво” в нашому 
дослідженні концептуалізується в дещо іншому ракурсі, що цілком закономір-
но, ніж у власне мистецтвознавстві, де воно функціонує здебільшого лише на 
позначення таких видів художньої творчості, які об’єднують можливості двох, 
або кількох мистецтв для створення цілісного художнього образу. Поляриза-
ція “один – багато видів художньої діяльності” є умовною, оскільки будь-яка 
художня діяльність – це органічна єдність різних її видів, зумовлена прагнен-
ням суб’єкта художньої діяльності (митця) якнайповніше відобразити у своєму 
творінні все розмаїття навколишнього світу, що, у свою чергу, ґрунтується на 
такому психологічному явищі, як синестезія, коли вплив на будь-який чуттє-
вий орган викликає відчуття не лише в цьому органі, а й додає відчуття, харак-
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Рис. 16.
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терне для іншого органа чуття (найбільш поширеними видами синестезії вва-
жають “кольоровий слух”, коли звук разом зі слуховими викликає ще й колірні 
відчуття; “теплий колір” – дотиково-зоровий; “оксамитовий голос” – дотиково-
слуховий та ін.); у широкому розумінні синестезія – це також взаємодія “об-
разотворчих / зображальних” та “виражальних” мистецтв, що продукує нові 
синестетичні жанри і види мистецтв (напр., програмна музика, світломузика / 
кольоромузика) [СССИ: 611–612]. 

Вичленовуючи ту чи іншу абстракцію з-поміж загального масиву однорід-
них утворень в окрему когнітивну структуру, ми тим самим надаємо їй певної 
значущості, а отже, статусу домінанти когнітивного простору, базової одиниці, 
концепту-термінопоняття. Таким чином, наведену вище систематизацію абс-
тракцій, що організовуються в складну сіткову / мережеву структуру, можна 
розглядати як упорядковану в ідеографічно-ієрархічний спосіб множину / мно-
жинність концептуальних структур, елементи якої (окремі концепти) вступа-
ють між собою в певні зв’язки та відношення. 

На рівні ментально-мовних структур це відношення: 
а) включення (підпорядкування, субординації, зокрема родо-видової) – різ-

норівневі зв’язки, наприклад: 
• пресубординаційне – безпосереднє / пряме підпорядкування субконцептів 

“‘технічні’ мистецтва”, “реставрація / реконструкція / консервація / ав-
тентифікація”, “дизайн / виробниче [індустріальне / промислове] мистец-
тво / художнє конструювання”, “садово-паркове мистецтво”, “графіті”, 
“цирк” та ін. основному системотворчому [архі]концепту-термінопонттю “вид 
мистецтва”; 

• субординаційне – опосередковане / непряме підпорядкування різнорівне-
вих субконцептів “аудіовізуальні / звукозорові мистецтва”, “звукові мистец-
тва”, “зорові мистецтва” [архі]концепту-термінопонттю тва”, “зорові мистецтва” [архі]концепту-термінопонттю тва”, “зорові мистецтва” “вид мистецтва”
через посередництво субконцепту “‘технічні’ мистецтва”; субконцепту 
“екранне мистецтво” [архі]концепту-термінопонттю “вид мистецтва” 
через посередництво субконцепту “‘технічні’ звукозорові / аудіовізуальні 
мистецтва” і т. ін.; мистецтва” і т. ін.; мистецтва”

б) координації (співпідпорядкування) – однорівневі зв’язки, наприклад: суб-
концепт “звукові мистецтва” координує із субконцептами “зорові мистец-
тва”, “звукозорові / аудіовізуальні мистецтва” на основі інтегральної озна-
ки “технічний”; “кіномистецтво” – “телемистецтво” – “відеомистецтво”
(концепт-ознака “екранний”); “кіномистецтво” – “телемистецтво” – 
“відеомистецтво” – “світломузика / кольоромузика” (концепт-ознака 
“аудіовізуальний / звукозоровий”); “радіомистецтво” – “аудіомистецтво”
(концепт-ознака “звуковий технічний”); “комп’ютерна графіка” – “фото-
мистецтво” – “поліграфія” (концепт-ознака “мистецтво” – “поліграфія” (концепт-ознака “мистецтво” – “поліграфія” зоровий технічний”) та ін.; 

в) перетину / перехрещення, наприклад: субконцепти “відеомистецтво” 
і “відеокультура” частково збігаються у своєму змістовому наповненні; ана-
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логічно “аудіомистецтво” – “аудіокультура” (концепт-ознака “духовна цін-
ність”), а також “світломузика” – “кольоромузика”, “дизайн / мистецтво 
дизайну / виробниче [індустріальне / промислове] мистецтво” – “мистец-
тво оформлення” – “мистецтво прикрашання” – “декоративне мистец-
тво”, “кіновиробництво” – “кіноіндустрія” – “кінопромисловість” та ін.;тво”, “кіновиробництво” – “кіноіндустрія” – “кінопромисловість” та ін.;тво”, “кіновиробництво” – “кіноіндустрія” – “кінопромисловість”

г) рівнозначності (тотожності, еквівалентності), наприклад: “звукозорові 
мистецтва” = “аудіовізуальні мистецтва”, “кіномистецтво” = “мистец-
тво кіно”, “телемистецтво” = “телевізійне мистецтво” = “мистецтво 
ТВ”, “декоративно-прикладне мистецтво” = “декоративно-ужиткове 
мистецтво”, “художнє ремесло = художній народний промисел”, “приклад-
не мистецтво” = “ужиткове мистецтво” та ін. не мистецтво” = “ужиткове мистецтво” та ін. не мистецтво” = “ужиткове мистецтво”

Зазначимо, що відношення координації є частковим випадком перехрещен-
ня, оскільки в обох випадках можна говорити як про інтегральні, так і диферен-
ційні концепт-ознаки.

Їхні ж вербалізатори на рівні мовних форм вираження представлені від-
повідними гіперонімами та гіпонімами (гіперо-гіпонімічні зв’язки з термі-
ном-ім’ям наукового концепту як його основним вербалізатором) – випа-
док (а); еквонімами, або співгіпонімами (еквонімічні, або співгіпонімічні, 
зв’язки) – випадок (б); еквіполентами – еквонімами та відносними синонімами 
як семантично близькими словами, або квазісинонімами (еквонімічні та си-
нонімічні зв’язкі), – випадки (б) і (в); абсолютними синонімами (синонімічні 
зв’язки) – випадок (г).

Отже, розглядаючи фрагмент лексикографічного відображення концеп-
туальної організації науково-мистецьких термінопонять на позначення “вид 
мистецтва”, ми дійшли висновку, що опис-моделювання цього масиву оди-
ниць за параметром “центр – периферія (маргінальна зона)” є багаторівневим 
та різновекторним, однак таким, що якнайкраще увиразнює взаємодію кластер-
них структур в ієрархії їхніх системних взаємозв’язків та відношень на рівні 
як ментальних структур, так і мовних форм вираження. Вихідними концепт-
ознаками, що організовують увесь масив науково-мистецьких термінопонять, 
є: “вид діяльності” (за дихотоміями “категорія – підкатегорія”, “один – бага-
то”); “класичний / академічний – інноваційний” (за часовими характеристика-
ми); “класичний / академічний – народний” (за ступенем професійності). 

* * *
За допомогою топологічних параметрів опису-моделювання науково-

мистецької / мистецтвознавчої картини світу виявляємо різні структури кон-
цептуалізації її фрагментів когніції.

Параметр “зони сусідства (референція – кореференція / внутрішнє – зов-
нішнє / низ – верх)” виявляє смислову організацію фрагментів когніції нау-
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ково-мистецької / мистецтвознавчої картини світу у двох напрямах: горизон-
тальному та вертикальному. Горизонтальні зони сусідства упорядковуються як 
зони референції – кореференції, що увиразнюють топологічну ознаку “співіс-
нування” (синхронний аспект) у дихотомії “внутрішнє – зовнішнє” (внутріш-
ньосмислова організація – зовнішньосмислова організація) та “сітковий” тип 
структурної організації; горизонтально-вертикальні зони сусідства впорядко-
вуються як взаємодія внутрішньосмислової дифузії зон референції-кореферен-
ції та еволюційного ряду топологем, що увиразнюють взаємодію топологічних 
ознак “співіснування” (синхронний аспект) – “еволюційний розвиток” (діахрон-
ний аспект) та “ланцюгово-сітковийний аспект) та “ланцюгово-сітковийний аспект) та “ ” тип структурної організації. 

Параметри “межа / положення Параметри “межа / положення Параметри “ ‘між’ і ‘на межі’ / розсіювання меж”, “фі-
гура – тло / близько – далеко”, залучені для опису-моделювання фрагментів 
когніції, що їх позначають термінопоняття “естетична культура”, “худож-
ня культура”, “мистецька культура”, виявляють ядерну / польову структу-
ру, смислова організація якої, з одного боку, не залежить (якщо йдеться про 
функціональний простір), з другого, – залежить (якщо йдеться про актуальний 
простір) від місцеперебування концептуалізатора. 

Параметр “рівень концептуалізації / функціональна локалізаціяПараметр “рівень концептуалізації / функціональна локалізаціяПараметр “ ” певною 
мірою визначає те чи інше співвідношення між: а) [термінопоняттями-]абстрак-
ціями як ще не осмисленими концептуалізатором поняттями або, інакше, понят-
тями в першому наближенні; поняттями, що пізнаються (розмитий когнітивний 
образ); б) [термінопоняттями-]концептами, або концептами-[терміно]поняттями 
як осмисленими поняттями, що вже сформувалися, усталилися як домінанти 
в ментально-психонетичному комплексі суб’єкта пізнання, і термінами-вер-
балізаторами, у тому числі й термінами-іменами, як національно-специфіч-
ними мовними формами вираження єдиного інваріантного знання. При цьому 
виявляється така закономірність: чим вищий рівень генералізації знань, тим 
більша кількість вербалізаторів і тим менша кількість концептів репрезентує 
ту чи іншу абстракцію, де рівні концептуалізації – це ієрархічно організовані 
в певній залежності концептуальні структури, які в ментально-психонетичному 
комплексі суб’єкта пізнання одночасно активізуються і як логічно вмотивовані 
(послідовно), і як співіснуючі (паралельно). Саме тому будь-яка концептуаль-
на репрезентація є умовною, оскільки залежить від позиції концептуалізатора, 
а також його вміння адекватно / неадекватно відображати дійсність.

Параметр “вузол” як місце скупчення концептуальних структур виявляє 
фрагменти ієрархічно-кластерних структур, смислова організація яких, а також 
рівневий статус у науково-мистецькій / мистецтвознавчій картині світу завжди 
залежать від місцеперебування концептуалізатора в когнітивному просторі.

За параметром “щілина” як місцем концептуального розриву виявляємо 
фрагменти аструктур, або смислові прогалини, в організації ієрархічно-клас-
терних структур, а також можливі варіанти заповнення таких прогалин шляхом 
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віднаходження концептуальних зв’язків між відносно автономними концепта-
ми-локусами та систематизованими в певній залежності концептами-терміно-
поняттями. 

Параметр “центр – периферія (маргінальна зона)” виявляє смислову органі-
зацію концепту-термінопоняття vs концептосфери “вид мистецтва” як одно-
го з фрагментів когнітосфери науково-мистецької / мистецтвознавчої картини 
світу, що є складною взаємодією кластерних та ієрархічних структур, органі-
зованих за принципом поля, де кожен із елементів такої взаємодії вступає в ба-
гаторівневі та різновекторні зв’язки на рівні як ментальних репрезентацій (від-
ношення вкючення, координації, перетину / перехрещення, рівнозначності), 
так і мовних форм вираження (гіперо-гіпонімії, еквонімії / співгіпонімії, екві-
полентності, еквівалентності та ін.). 
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ВИСНОВКИ

1. Формування нового напряму лінгвістичних пошуків – лінгвоконцепто-
логії породило низку наукових праць, серед яких умовно можна виділити: лін-
гвістичні, філологічні (лінгволітературознавчі), лінгвоетнокультурологічні, ан-
трополінгвістичні, психолінгвістичні, лінгвофілософські та соціолінгвістичні 
дослідження, в яких до аналізу власне вербальних форм вираження концепту-
альних структур (лінгвістичний аспект) залучаються ще й відомості етнокуль-
турного характеру (наприклад, особливості складу мислення того чи іншого 
етносу, побут, культура, звичаї, народні традиції, фольклорний матеріал, істо-
ричний коментар тощо), антропологічні характеристики (наприклад, особли-
вості світосприймання / ідіостиль окремого письменника), психолінгвістичні 
та соціолінгвістичні дані (асоціативні експерименти, в яких ураховуються особ-
ливості організації ментальності тих чи інших соціальних груп як представників 
окремої етнокультури) тощо, або взагалі наукові розвідки суто філософського, 
психологічного, соціологічного, історичного, гуманітарного, політологічного, 
публіцистичного, міфологічного, релігієзнавчого та ін. спрямування. 

2. Серед основних напрямів лінгвокогнітивного осмислення поняття “кон-
цепт” у сучасній парадигмі наукових знань можна виділити чотири: лінгво-ло-
гіко-філософський, психолінгвістичний, лінгвокультурологічний (і в його кон-
тексті етнолінгвістичний) та власне лінгвістичний, або лінгвопсихологічний. 
У кожному з цих напрямів виділяються різні підходи, концепції, теорії, наукові 
положення та ідеї, які дають загальну картину різного трактування цієї одини-
ці, що збігається з основними етапами її онтологічного пізнання. 

3. У поглядах науковців немає одностайності щодо визначення онтологічної 
природи та ментально-змістової організації концепту. Це питання залишаєть-
ся дискусійним. Ми розглядаємо онтологічну природу концепту в проекції 
на поняття “ментальністьна поняття “ментальністьна поняття “ ” і “менталітет” і “менталітет” і “ ”, “форма” і “зміст відображен-
ня дійсності”, “когнітивний концепт” і “лінгвокультурологічний концепт і “лінгвокультурологічний концепт і “ ”, 
в результаті чого вводимо поняття “ментально-мовна структура концептув результаті чого вводимо поняття “ментально-мовна структура концептув результаті чого вводимо поняття “ ” 
та “змістова (ціннісно-смислова) структура концепту”. Ментально-мовну 
структуру концепту розглядаємо як таку, що інтегрує в собі не лише словесно-
логічне (поняття), а й наочно-образне мислення, сенсорний, моторний, емоцій-
ний досвід тощо. Під змістовою структурою концепту розуміємо фрагментарну 
цілісність елементарних смислів, що їх породжують ті чи інші ментально-
мовні образи.

4. Суб’єкт пізнання у своїй когнітивній діяльності може абстрагуватися від 
одних ментальних утворень, тим самим базуючись на інших як психологічних 
домінантах, що виникають у свідомості та підсвідомих структурах і стягують 
навколо себе певний зміст, організовуючи його в той чи інший смисловий код. 
Ними можуть бути в одних випадках, наприклад, думка, в інших – емоція, ще 
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в інших – сенсибілія чи образ-картинка тощо, що продукує різні типи концеп-
туальних структур – концепти-[терміно]поняття, концепти-образи, концеп-
ти-сенсибілії, концепти Я-схеми, емоційні концепти і т. ін. Ураховуючи різні 
класифікаційні критерії, можна говорити також про єдину систематизацію ти-
пологічних різновидів концептуальних структур.

5. Висвітлення питання щодо місцеперебування концептуалізатора в мен-
тально-мовному та функціональному просторах [етно]культури ініціює роз-
гляд концептів як ментальних топосів, а отже, розроблення нових теоретичних 
положень щодо співвідношення понять “концепт” і “концептосфера”, “топо-
логія концептів”, “топологічний простір концептів” і “функціональна топо-
логія концептів” / “функціональна концептосфера”, а також “топологічна оз-
нака”. Топологічну ознаку можна розглядати як параметр ментально-мовного 
опису-моделювання концептуальних структур.

6. Опис концептуального рівня організації когніції людини вимагає вироб-
лення спеціальної метамови, де розрізняємо металексику на позначення сис-
теми, елементів системи (структурних одиниць – основних, елементарних; 
рівнів організації; відношень; корелятів у позамовній дійсності та ментально-
психонетичному просторі), системних процедур, внутрішньоструктурної ор-
ганізації концепту як форми відображення дійсності, внутрішньоструктур-
ної організації концепту як змісту відображення дійсності, плану вираження 
концепту. Як така, вона сьогодні неусталена. У цьому контексті важливо ди-
ференціювати також словники метамови предметної та словники метамови предметної та словники метамови предметної концептуальної сфер, 
а також словника лінгвістичного [мета]опису, що потребує диференціації по-
нять “предметна сфера” і “концептуалізована предметна сфера / концепту-
альна сфера / концептосфера”.

7. В українському мовознавстві немає фундаментальних лінгвістичних пра-
ць, у яких були б описані різні структурні типи наукових концептів суспільних 
(у тому числі й мистецтвознавчих), природничих та технічних (зокрема точних) 
наук. Зосереджуючи свою увагу на дослідженні концептуальної репрезентації 
фрагментів когніції лише в науково-мистецькій картині світу, зауважимо, що 
саме поняття “науково-мистецька картина світу” концептуально неоднознач-
не. Його осмислення виявляє себе у двох напрямах: науково-мистецька = 
мистецтвознавча картина світу (науково-мистецька картина світу як фраг-
ментарна сукупність знань про мистецтво); науково-мистецька картина світу 
як органічна єдність фрагментів наукової та художньої рефлексій. У першому 
випадку науково-мистецьку / мистецтвознавчу картину світу профілює такий 
типологічний різновид концепуальнх структур, як концепт-термінопоняття / 
науково-мистецький / мистецтвознавчий концепт, у другому – концепт-слово-
образ / художній концепт. 

8. Ментально-мовний опис-моделювання науково-мистецького / мистец-
твознавчого концепту потребує розмежування, з одного боку, науково-мистець-
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кого / мистецтвознавчого й художнього / літературно-художнього концептів, 
з другого, – наукового концепту і наукового поняття, а отже, розроблення 
понять “науковий концепт”, “змістова структура наукового концепту”, 
“зміст наукового поняття” та власне самої методики опису-моделювання 
в контексті концептуального аналізу, результатом якої є побудова архітектоні-
ки та формулювання когнітивної дефініції того чи іншого концепту. 

9. Ілюструючи опис-моделювання архітектоніки одного з науково-мистець-
ких / мистецтвознавчих концептів, зокрема концепту “кобзар” в українській 
мистецтвознавчій термінології, ми побачили, що її формують різні ментальні 
структури: власне мистецтвознавче [прото]термінопоняття “кобзар” (домінан-
та концепту), образи-картинки, образи “Я-схеми” кобзарів-бандуристів, націо-
нальний антропосимвол кобзаря, асоціативний комплекс іконічних, звукових, 
емоційних сенсибілій та сенсибілій колоративів, що супроводжує образ коб-
заря-бандуриста, архетип, прототипи, стереотипи та емоційно-оцінний образ 
кобзаря-бандуриста, а також власне фреймова структура репрезентації знань 
про кобзаря. 

10. За ступенем своєї термінологічності / термінологізації термінопоняття 
“кобзар” як домінанта концепту “кобзар” перебуває на стадії спеціального уяв-
лення, або прототермінопоняття, що на рівні мовних форм вираження знахо-
дить відображення в кореляції термін vs прототермін vs народний термін vs 
загальновживане слово. 

11. Когнітивна дефініція, або змістова організація, науково-мистецького / 
мистецтвознавчого концепту “кобзар” – це не що інше, як глобальний смисл-
цінність, представлений фрагментарною цілісністю, сукупністю елементарних 
смислів (ноем), а саме: власне когнітеми (логоепістеми (логоепістеми (  та гносеми), конатеми, 
емотеми, хроносмислу, ідіологеми, соціологеми, етнологеми, ідеологеми, то-
пологеми, антропологеми.

12. Якщо мінімальний обсяг інформації профілює відношення “концепт – 
одиниця когніції”, “концепт – фрагмент когніції в концептосфері”, то мак-
симальний обсяг інформації – відношення “концептосфера – множина / мно-
жинність концептів”, “концептосфера – фрагмент когніції в картині світу”. 
Звідси опис-моделювання науково-мистецької / мистецтвознавчої картини сві-
ту як множинності концептуальних структур, можна здійснити за такими пара-
метрами: “зони сусідства (референція – кореференція / внутрішнє – зовнішнє 
/ низ – верх) ”; “межа / положення ‘між’ і ‘на межі’ / розсіювання меж”; 
“фігура – тло / близько – далеко”; “рівень концептуалізації / функціональна 
локалізація”; “вузол” як місце скупчення концептуальних структур; “щілина” 
як місце концептуального розриву; “центр – периферія (маргінальна зона)”. 

13. Той чи інший параметр увиразнює різні типи смислової організації 
фрагментів когніції в науково-мистецькій / мистецтвознавчій картині світу, 
серед яких вирізняються, наприклад: поля (ядерні / польові / цільові структу-
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ри), ієрархії / таксономії, циклічні / кільцеві / радіальні та ланцюгові струк-
тури, ризоморфні / аструктурні фрагменти (зокрема локуси), кластери та 
структури на зразок “сітка”, репрезентовані як конкретними концептами-
термінопоняттями, так і концептосферами, що на рівні термінів-вербалізаторів 
знаходить втілення у відповідних національно-мовних формах вираження 
мистецтвознавчих термінопонять та особливостях лексико-семантичних відно-
шень між ними. 

14. У перспективі подальших пошуків лишається вивчення проблем: а) мен-
тально-мовного опису-моделювання, з одного боку, різних типологічних видів 
наукових концептів та національно-мовних форм їхнього вираження через пев-
ну систему термінопонять тієї чи іншої галузі людської діяльності, з другого, – 
різних типологічних різновидів мистецтвознавчих концептів; б) концептуаль-
ної репрезентації наукового знання в контексті мовної особистості науковця. 
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Додаток 

ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНЯ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ
ЯК ОДИН ІЗ ФРАГМЕНТІВ ХУДОЖНЬОЇ РЕФЛЕКСІЇ

В НАУКОВО-МИСТЕЦЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ

Якщо наукова концептуалізація світу спирається на поняття наукового кон-
цепту, то художня – на поняття художнього концепту, експлікація якого в нау-
кових працях дає можливість умовно поділити останні на чотири групи. 

До першої з них відносимо дослідження, в яких науковці, оперуючи по-
няттям “художній концептняттям “художній концептняттям “ ”, намагаються хоча б фрагментарно або частково 
визначити його [Аскольдов 1997; Миллер 2000; Красавский 2001; Космеда 
2000: 127–166]. 

Так, поділяючи концепти на художні, що функціонують у галузі мистецтва, 
та пізнавальні, що функціонують у галузі науки, С. Аскольдов визначає худож-
ній концепт як такий, що його створює слово, де слово, на думку дослідника, 
не викликає ніяких “художніх образів”, а лише ініціює художнє враження, ре-
зультатом якого є якесь духовне збагачення. Суттєву основу художніх пережи-
вань, художнього сприймання становить той або інший ступінь раціональності, 
взагалі ідейного смислу. Автор зауважує, що художній концепт як феномен 
є поєднанням понять, уявлень, почуттів, емоцій, іноді навіть вольових виявів. 
Далі дослідник висловлює думку щодо художньої асоціативності (“асоціатив-
ної позамежності”) елементів такого концепту, в якій є своя закономірність 
і в кожному окремому випадку особлива індивідуальна норма (“закон ін-
дивідуального зростання”, “динамічна спрямованість... до потенційного”), 
що надає їм художньої цінності: “Художній концепт не є образом або якщо 
і містить його, то випадково і частково. Проте він, без сумніву, тяжіє передо-
всім до потенційних образів, а також спрямований на них… Потенційному 
належить певне значення і цінність… Тут потенція інколи набагато сильніша 
від того, що ми справді можемо в ній розкрити. Потенція тут іноді ніби впи-
рається в неможливість у розумінні розкриття. Цінність цього неможливо-
го особливо очевидна в концептах художньо-емотивних, що містять у собі 
не лише потенцію до розкриття образів, а й … хвилюючі почуття та настрої. 
Невизначене щось ... відзнчається інколи надзвичайною гостротою художньо-
го впливу” [Аскольдов 1997: 268, 276].

Н. Красавський у контексті вивчення динаміки емоційних концептів 
у різних лінгвокультурах апелює до понять, в одних випадках, “художнє тлу-у різних лінгвокультурах апелює до понять, в одних випадках, “художнє тлу-у різних лінгвокультурах апелює до понять, в одних випадках, “
мачення емоційних концептів”, в інших – “художній концепт”, в інших – “художній концепт”, в інших – “ ” як один із со-
ціолінгвістичних (або функціональних) різновидів вербалізованих емоційних 
концептів, тобто до поняття “художній емоційний концептконцептів, тобто до поняття “художній емоційний концептконцептів, тобто до поняття “ ”, архітектоніка яко-
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го (так само, як і наївно-побутового), на його думку, тріадна: до неї входять по-
няттєвий, оцінно-образний та ціннісний компоненти [Красавский 2001]. 

Т. Космеда наголошує: “Якщо протиставити концепти пізнання і художні, 
то перші виражають деяку узагальненість, так звані універсалії, а другі – ін-
дивідуальне, особливе, проте вони доповнюють одне одного. Традиційно до 
концептів пізнання включають абстрактні поняття... Художні концепти можуть 
розподілятися за тими самими рубриками, що й концепти пізнання (власні на-
зви, емоційно-оцінний простір, духовні цінності, абстрактні поняття), однак 
художні концепти функцію заміщення реалізують через знак-символ”. Дослід-
ниця в контексті аксіологічного аспекту прагмалінгвістики розглядає концеп-
ти “воля” (у плані його лінгвістичного та політично-філософського осмислен-
ня відповідно в працях А. Вежбицької, І. Берліна, Ч. Тейлора, О. Кошелєва, 
Н. Гребєнщикової, а також у творчості Т. Шевченка на матеріалі аналізу “Коб-
заря”, враховуючи асоціативні ряди, в які вступає лексема воля, у тому числі 
й з власними назвами-топонімами, її сполучуваність з епітетами, протиставлен-
ня символам російських культурних концептів) та “Петербургня символам російських культурних концептів) та “Петербургня символам російських культурних концептів) та “ ” (у контексті 
реалізації концепту “містореалізації концепту “містореалізації концепту “ ” через універсальні опозиції “світло – тьма”, “хо-
роший – поганий”, “свій – чужий”, а також безпосередньої реалізації концепту-
топоніма “Петербургтопоніма “Петербургтопоніма “ ” у російській культурі через історичну довідку про місто 
та його перейменування, його асоціативний зв’язок із власне українськими діяча-
ми науки і культури різних періодів історії, художній аналіз у поетичній картині 
світу таких російських письменників, як П. В’яземський, М. Язиков, М. Кон-
шин, О. Крюков, П. Єршов, Ф. Тютчев, А. Григор’єв, М. Некрасов, П. Якубович, 
М. Гоголь, Ф. Достоєвський, О. Блок та ін.) [Космеда 2000: 153, 127–166]. 

До другої групи відносимо дослідження, в яких термінопоняття “художній До другої групи відносимо дослідження, в яких термінопоняття “художній До другої групи відносимо дослідження, в яких термінопоняття “
концепт” фактично не вживається. Це в основному наукові праці, що вивчають 
як окремі концепти (моноструктури), так і концептосфери загалом (поліструк-
тури), наприклад: у творах сміхових жанрів, де поняття “художній концепттури), наприклад: у творах сміхових жанрів, де поняття “художній концепттури), наприклад: у творах сміхових жанрів, де поняття “ ” 
підміняється поняттям “текстовий концепт” [Слышкин 2000]; у поетичних 
та прозаїчних творах, де поняття “художній концептта прозаїчних творах, де поняття “художній концептта прозаїчних творах, де поняття “ ” можна співвіднести 
з поняттями “концепт поетичної картини світу” і частково “метафоричний ” і частково “метафоричний ” і частково “
концепт” [Башук 2002]; у думовому епосі, де художній концепт усвідомлюєть-
ся як концептуальний художній образ (Т. Беценко) [Беценко 2003]; у біблійних 
текстах, де розглядаються ключові концепти культури в аспекті художньо-об-
разної структури мови Біблії в їхній інтерпретації як “думки-образи”, що поєд-
нують розум і уяву, логіку і здатність до художнього мислення, де думка інтер-
претується як багатозначний образ [Лановик 2003: 287–291]. 

Третю групу становлять наукові розвідки, в яких належність даного різ-
новиду концептуальних структур до художньої концептосфери визначається, 
наприклад, такими поясненнями: “концепт у художній прозі”, “концепт у ро-
мані”, “концепт у поетичній мові”, “концепт у поезії”, “концепт у поезії”, “концепт у поезії концепт у сучасній 
українській прозі” тощо. У цьому напрямі активно вивчаються, наприклад, 
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концепти: “Кавказконцепти: “Кавказконцепти: “ ” у поезії та прозі Г. Державіна, В. Жуковського, О. Пушкі-
на, Л. Толстого, І. Буніна, О. Приставкіна (Л. Іванова); “sin” / “гріх” у романі 
А. Камю “The Fall” (Т. Кальчу); “пісня” у поетичній мові В. Сосюри (Н. 
Мех); “небо”, “земля” в поезії Є. Гуцала (С. Шуляк); “гріх” у сучасній україн-
ській прозі (Н. Вдовиченко); “ревністьській прозі (Н. Вдовиченко); “ревністьській прозі (Н. Вдовиченко); “ ” в художній прозі Ф. Достоєвського 
(Н. Юшкова); “мова(Н. Юшкова); “мова(Н. Юшкова); “ ” на матеріалі есе та поезій І. Бродського та ін.; “опис при-
роди” в англійському романі (“Adam Bede” Дж. Еліот) та ін. [Іванова 2004; 
Кальчу 2002; Мех 2003; Шуляк 2003, 2004; Вдовиченко 2003; Юшкова 2003; 
Хазан 2004; Пасічник 2004; 2005].

Четверта група досліджень засвідчена філософськими роздумами Ж. Дельо-
за та Ф. Гваттарі, які взагалі заперечують існування будь-яких функціональних 
різновидів концептів, крім власне філософських. На їхню думку, лише філосо-
фія здатна створювати концепти. В аспекті такого бачення проблеми дослідни-
ки диференціюють, з одного боку, лише філософські концепти, а з другого, – 
перцепти та афекти, що функціонують у сфері мистецтва. Іншими словами, 
поняття “художній концептпоняття “художній концептпоняття “ ” підміняється поняттями “перцепт” та “афект”, 
уживаними на позначення таких сутностей, які існують автономно, незалежно 
від того, хто їх відчуває або відчував раніше, тобто у випадках відсутності лю-
дини: “перцепти – це вже не сприймання дійсності, вони незалежні від стану 
тих, хто їх відчуває; афекти – це вже не почуття або переживання, вони існують 
поза силою тих, хто проходить через них” [Делëз 1998].

Загалом художні концепти в науково-мистецькій картині світу можна типо-
логізувати за такими ординатами: 

1) вид мистецтва (художній концепт як узагальнена назва, з одного боку, 
і концепт окремої сфери художньої діяльності, наприклад, літературно-ху-
дожні, архітектурні, малярські, кіномистецькі, музичні, скульптурні концеп-
ти тощо, – з другого); 

2) суб’єкт художньої творчості (концепти народної творчості, самодіяль-
ного та професійного мистецтва). 

Якщо в лоні народної творчості та самодіяльного мистецтва здебільшо-
го йдеться про колективні концепти, то в лоні професійної творчості – це ін-
дивідуальні, або авторські, концепти, що виявляють себе в різних іпостасях. 
Наприклад, серед літературно-художніх концептів вирізняються концепти 
якогось одного окремого твору (текстовий концепт); концепти художньої 
творчості (спадщини) / життєтворчості митця (сукупність концептів 
або того самого твору, або художньої творчості / життєтворчості загалом). 
У контексті художньої картини світу видається актуальним також говорити 
й про індивідуально-авторські концепти у сфері як якогось одного, так і кіль-
кох видів професійного мистецтва. 

Якщо, наприклад, розглядати літературно-художній концепт у художній 
творчості окремого письменника, що є константою його свідомості, то виникає 
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проблема диференціації літературно-художнього концепту й літературно-
художнього образу.

Розглядаючи літературно-художній концепт як осмислену в естетичний 
спосіб пізнання особливу змістову форму відображення дійсності, можна го-
ворити, що він організовується в тих самих ментальних структурах, що й будь-
який концепт взагалі [див. Розділ ІІ. 1]. Щоправда, в семантиці його менталь-
ності переважають образи художньої уяви. Залежно від того, яка з когнітивних 
одиниць домінує в естетичному пізнанні світу, можна виділити відповідно 
художні концепти:

1) чуттєвого сприймання як осмислені в естетичний спосіб пізнання окремі 
ознаки того самого або різних об’єктів художньої рефлексії, що супроводжу-
ються емоційним тоном вражень;

2) концепти-картинки як осмислені в естетичний спосіб пізнання окремі 
об’єкти в усій сукупності своїх ознак, свого вияву; такі концепти мають кон-
кретну реалію-денотат як конкретний прототиповий об’єкт у позамовній дій-
сності, безпосередньо візуалізуючись у ментальному просторі індивідуально-
авторської творчої уяви; 

3) концепт образу власного “Я” як самоосмислення, самоусвідомлення 
власного “Я” в естетичний спосіб пізнання художником-творцем самого себе; 

4) концепти-ідеї (концепти-ідеї (концепти-ідеї концепти загальних / абстрактних понять), або, в іншій 
інтерпретації, концепти-мотиви, що не мають як такого конкретного відповід-
ника в позамовній дійсності й чітко не візуалізуються в ментальному просторі 
художника-митця в якомусь одному образі, а здебільшого представлені кілько-
ма асоціативно референційованими образами. Кореляція концепти-мотиви / 
ідеї / поняття зумовлена тим фактом, що лексеми мотив, ідея, поняття, дум-
ка, концепт з огляду на семну організацію семантичної структури цих слів 
на рівні окремих лексико-семантичних варіантів вступають у відношення квазі-
синонімії. Пор. окремі лексико-семантичні варіанти тлумачень цих лексем: 
мотив – “тема чи ідея твору мистецтва” (де літературу розглядаємо як один
із видів мистецтва), ідея – “поняття, уявлення, що відбивають дійсність у сві-
домості людини та виражають ставлення її до навколишнього світу”, понят-
тя – “думка про що-небудь; одна з форм мислення”, думка – “відображення 
об’єктивної дійсності в поняттях, судженнях, висновках”, концепт – “фор-
мулювання, загальне поняття, думка” [ВТС: 541, 394, 863, 251, 452], а також 
квазісинонімію концепт – ідея [див. Розділ І. 1]. Таким чином, зазначені лек-
семи в загальномовному континуумі на рівні семантичної мотивації структуру-
ються в такій залежності: мотив ← ідея ← поняття ← думка → поняття → 
ідея → концепт. Це своєрідні константи свідомості як мисленнєві образи 
у вигляді аксіом знання, а саме: узагальнених суттєвих ознак для класу одно-
рідних об’єктів (йдеться про домінування в концептуальних структурах мовно-
мисленнєвих, або словесно-логічних, форм знання, що можуть візуалізоватися 
у конкретних образах); 
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5) концепти-символи як поєднання концептів чуттєвого сприймання та 
концептів-ідей / концептів-мотивів / концептів-понять), де ідейна образність – 
це знак знака (візуалізуються в конкретних образах лише опосередковано через 
якусь загальну ідею, абстрактне та абстраговане поняття);

6) концепти-пропозиції як константи свідомості на рівні мисленнєвих об-концепти-пропозиції як константи свідомості на рівні мисленнєвих об-концепти-пропозиції
разів, проте у формі дещо інших аксіом знання – суджень (інколи умовиводів) 
як тверджень;

7) концепти-емотиви, або емоційні концепти, представлені у вигляді емо-
ційних констант / настанов та емоційних образів як суб’єктивного переживан-
ня певних подій – емоціогенних ситуацій (дійсних або вигаданих), причин їх-
нього виникнення, власне емоцій, що продукуються в таких ситуаціях, а також 
наслідків такого переживання. Емоційні концепти, як правило, базуються на 
емоційних поняттях, в основі яких лежить суб’єктивна оцінка, що дає підстави 
виділити аксіологічні / оцінні концепти “позитивного”, “негативного”, “пози-
тивного і негативного” як таких, що або імпліцитно, або експліцитно присутні 
в інших концептах. Уходження аксіологічних концептів в архітектоніку інших 
концептуальних структур фактично поляризує їх як антонімічні, або зовніш-
ньо-поляризовані;

8) концепти-конативи, або поведінкові (функціональні) концепти (сукуп-
ність поведінкових програм, предметних дій, образів руху, що лежать в основі 
будь-якого художнього образу об’єкта або стереотипної ситуації, події, часто 
соціального характеру, як гештальт-структури). Такі концепти в той чи інший 
спосіб формують своєрідний каркас, або скелет, будь-якого художнього обра-
зу; вони лише продукують знання, а не є власне такими. 

Для ілюстрації цього положення звернімося до концептосфери життєтвор-
чості Т. Шевченка, індивідуально-творча уява якого на рівні ментальних репре-
зентацій як форм авторського відображення дійсності умовно може бути пред-
ставлена, наприклад, такими концептами:

1) чуттєвого сприймання, а саме: концептами-колоративами “білий”, “тем-
ний”, “чорний”, “зелений”, “світлий”, “червоний”, акустичним концептом 
“тихий / тихо”, іконічним концептом “високий”. Шевченкове сприймання, 
наприклад, кольорової палітри дає підстави говорити про відображення в його 
творчості, з одного боку, загальної “етномовної категоризації кольору”, з дру-
гого, – власне авторського сприймання дійсності переважно в темних, черво-
нуватих тонах [див. його малярські роботи] із відблиском прихованого світла. 
У такий спосіб автор передає своє емоційне переживання долі поневоленого 
українського народу, що знаходить вираження в концептах-прототипах “тем-
ний”, “чорний” та “червоний” як ціннісно-домінантних у його життєтворчості 
(пор. також поетичні твори Т. Шевченка, сповнені смутку, плачу / сліз, туги, 
самотності, журби, горя тощо); 
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2) концептами-картинками “Катерина”, “верба”, “тополя”, “калина”, 
“русалка”, “могила”, “козак / запорожець / гайдамака”, “кобзар”, “дерево”, 
“мати”, “батько”, “дорога / шлях”, “сирота”, “хата”, “москаль”, “чумак”, 
“степ / лан”, “сад / гай”, “храм”, “родина / сім’я”, “художник”. Такі концепти 
набувають статусу не лише конкретних відтворюваних образів уяви (як наочних, 
що періодично активуються в структурах пам’яті), відображаючи особливості 
наочно-образного мислення Т. Шевченка та його власне суб’єктивно-візуаль-
ного бачення об’єктів навколишньої дійсності, а й ціннісно-переосмислюються 
в образи продуктивної уяви як образи-“художні картинки”; 

3) концептом “Я-схема” – “вчування” Т. Шевченка в образ старої верби
та кобзаря;

4) концептами-мотивами (ідеями / поняттями) – “зведена дівчина”, “пок-
ритка”, “утоплена”, “обертання”, “слава”, “історична пам’ять”, “герой-
ство / відвага”, “бунт / боротьба”, “воля / неволя”, “слово”, “пісня”, “дума”, 
“думка / думи”, “світ / всесвіт”, “українська природа / рідна земля”, “сенс 
життя”, “сирітство”, “туга”, “чужина”, “еротичне”, “тишa”, “май-
бутнє”, “соборність”, “свято”, “віра”, “дитинство”, “любов / ненависть”, 
“святість”, “гріх”, “щастя / нещастя”, “самотність”, “старість”, “плач”, 
“побратимство”, “провина / покута”, “кара”, “заздрість”, “кохання”, “мо-
лодість”, “помста”, “благородство”, “благодійство”, “зрада”, “прощення”, 
“рай / пекло”; 

5) концептами-символами – “Катерина (дівчина-покритка)”, “дів-
чина-верба”, “дівчина-тополя”, “дівчина-калина”, “дівчина-русалка”, 
“дівчина-зоря”, “дівчина-голубка”, “дівчина-зозуля”, “могила-пам’ять / 
могила-смерть”, “Гамалія (ватажок-герой)”, “Кобзар (поет-співець)”, “де-
рево-всесвіт”, “Україна-мати / Україна-ненька”, “Дніпро-батько”, “життя-
дорога”, “хата – рідна земля / – родина (сім’я)”, “земля-мати”, “душа-храм”, 
“серце-любов”, “козак-герой”, “гайдамака-бунтар”, “степ-воля”, “кров-
вино”, “вода-час”, “вода-життя”, “сльози-горе”, “сонце-вогонь-світло”, “во-
гонь-сльоза (горе-горіння)”, “Бог-всевидяче око”, “сім’я-єдиний народ”;

6) концептами-пропозиціями “Тяжко-важко в світі жити Сироті без 
роду”, “У всякого своя доля”, “І виріс я на чужині” тощо. В ієрархії концеп-роду”, “У всякого своя доля”, “І виріс я на чужині” тощо. В ієрархії концеп-роду”, “У всякого своя доля”, “І виріс я на чужині”
туальних структур вони виявляють себе як субконцепти відповідно концептів 
“сирота”, “доля – недоля”, “чужина”, акумулюючи інформацію про комуні-
кативну значущість останніх, що знаходить свою об’єктивацію в конкретно 
вираженому ставленні Т. Шевченка до стверджуваних фактів, в його емоцій-
них установках щодо них, у пресуппозиціях як попередніх знаннях про сиріт-
ство та долю, а також в усвідомленні поетом їхньої етнокультурної та соціаль-
ної зумовленості;

7) емоційними концептами: монооцінними – “самотність”, “смуток”, 
“плач”; антонімічними, або зовнішньо поляризованими – “добро – зло”, 
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“життя – смерть”, “любов – ненависть”, доля / щастя – недоля / нещас-
тя”, “святість / святе – гріх / грішне”; енантіосемічні, або внутрішньо – 
поляризовані (енантіоконцепти) – “слава”, “кров”, “водa”, “кохання”;

8) концептами-фреймами або концептами-сценаріями “сватання”, “обер-
тання (дівчини / парубка / жінки)”, “очікування коханого” тощо. Якщо кон-тання (дівчини / парубка / жінки)”, “очікування коханого” тощо. Якщо кон-тання (дівчини / парубка / жінки)”, “очікування коханого”
цепти-фрейми репрезентують знання про статичні об’єкти, то за допомогою 
концептів-сценаріїв (або скриптів) моделюються певні ситуації або події (як 
правило, це соціальна подія) динамічного характеру. Наприклад, Шевченків 
концепт “зведена дівчина”, що інтегрує в собі субконцепти “покритка”, “при-
чинна”, “утоплена”, “обернена” тощо, в основі яких лежить стереотипна емо-чинна”, “утоплена”, “обернена” тощо, в основі яких лежить стереотипна емо-чинна”, “утоплена”, “обернена”
ціогенна ситуація про нещасливе кохання, можна представити у вигляді скрип-
тової структури, яка репрезентує сукупність подій, що розгортаються в часі за 
певним сценарієм (хоча за різних обставин виявляють себе по-різному), а саме: 
1) дівчина полюбила парубка (козака, москаля); 2) з’являються обставини, 
за яких вони не можуть бути разом: а) козак / москаль залишає дівчину і йде 
на чужину, обіцяючи повернутися; очікування коханого стає нестерпною му-
кою для дівчини: вона виглядає / шукає його, сумує, плаче (ситуація може 
ускладнюватися й іншими обставинами); б) на заваді стає мати / батько; 
3) в результаті дівчина стає покриткою, божеволіє, топиться, обертається на 
тополю,  русалку, лілею тощо. 

Що ж до змістової організації літературно-художнього концепту, то з огля-
ду на його компонентний склад він фактично нічим не відрізняється від зміс-
тової структури концептів етнокультури. Однак онтологічний статус цих ком-
понентів буде різним.

Насамперед це стосується емотивного компонента. Як такий, він організо-
вується на основі власне базових емоцій та емоційної оцінки, що їх продукує 
безпосереднє ставлення автора до зображуваних ним подій, явищ, предметів 
тощо. Звідси певне емоційно-оцінне забарвлення самого твору, на основі якого 
читач реконструює літературно-художній концепт, а також відповідне (своє) 
ставлення до того фрагмента дійсності, який за ним стоїть. Виникає нашару-
вання двох суб’єктивних оцінок – авторської та власне читача, де емоційне 
враження читача не завжди збігається з авторським (суб’єктивне / індивіду-
альне / оказіональне феноменологічне знання). Якщо емотивний компонент 
літературно-художнього концепту ініціюється безпосередньо емоційними ус-
тановками митця, то емотивний компонент, наприклад, наївно-побутового 
концепту – конкретно-чуттєвими, емоційними установками узусу тієї чи іншої 
культури (узуальне феноменологічне знання).

Характерною ознакою літературно-художніх концептів є також паралель-
не співіснування в їхній ціннісно-смисловій структурі, наприклад: 1) кіль-
кох компонентів епохи, якщо в літературно-художньому творі герої живуть 
у паралельних світах чи здійснюють подорож у часі або автор і читач є пред-
ставниками різних епох (діахронний зріз); 2) різних соціо- / етнокомпонентів
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та компонентів факторної зумовленості, якщо автор, його герої та читач нале-
жать відповідно до різних соціальних прошарків, вікових груп населення, ет-
носів, культур тощо (синхронний зріз); 3) різних ідіокомпонентів / компонентів 
ідіолекту, що виявляє себе в таких моментах: а) читач не завжди може повною 
мірою осмислити / осягнути авторське художнє світобачення й світосприйман-
ня крізь призму того чи іншого художнього образу або власне образу само-
го автора, якщо він є одним із героїв твору; б) автор і читач виявляють різну 
компетентність, обізнаність щодо якихось загальновідомих історичних подій, 
людських постатей тощо, зображених у літературно-художньому творі. 

Художні концепти виявляють себе через різні форми як вербального, так 
і невербального вираження: 1) власне знакові художні твори (твори мистецтва), 
що є самодостатніми різновидами художньої творчості; 2) знакові художні еле-
менти як образи-фрагменти або фрагменти образів, що є лише елементами ху-
дожньої творчості, оздобленням тих чи інших витворів людської життєдіяль-
ності як артефактів етнокультури (знарядь праці, побутових предметів тощо), 
створених соціумом (етносом) упродовж його існування. Іншими словами, 
йдеться про репрезентацію художнього концепту в артефактах художньої куль-
тури (творчості), тобто безпосередньо і через посередництво художніх творів 
як метапросторів ціннісно-смислової організації художніх образів (зокрема 
в літературних творах словообразів), відмінних від артефактів етнокультури, 
під якими розуміємо художні елементи, не пов’язані з прямим їхнім призначен-
ням, а лише використані як естетичне оздоблення артефактів етнокультури180. 

На рівні знакових форм вираження художні концепти можуть репрезен-
туватися за допомогою різних семіотичних систем, або “мистецьких мов”, 
які в теоріях мистецтв кваліфікують як матеріальне вираження того чи іншо-
го художнього твору: “За матеріальними ознаками ми визначаємо літературу 
як мистецтво слова, у порівнянні, наприклад зі скульптурою – мистецтвом ка-
меню, живописом – мистецтвом фарби, танком – мистецтвом ритмічних рухів 
тіла, пантомімою – мистецтвом жестів і міміки, музикою – мистецтвом звуків
тощо” [Галич 2001: 85]. Тобто знаковими формами вираження художнього 
концепту можуть бути кольорова палітра фарби, пластика та архітектоніка 
каменю, дерева, металу, глини каменю, дерева, металу, глини ка тощо, ритміка рухів тіла, міміка, жести, звук, 
голос, слово в його лексико-семантичних та граматичних зв’язках, стилістич-
них та фонетичних характеристиках і т. ін., що дає підстави говорити як про 
вербальну, так і про невербальну репрезентацію, що виявляє себе в артефактах 
як духовної, так і матеріальної культури – в картинах, малюнках, скульптурах, 
архітектурних спорудах, в ужитково-декоративних витворах народних ремесел, 

180 Про предмети та елементи художньої творчості (у тому числі й української) як артефакти ду-
ховно-матеріальної культури, в яких знайшли своє відображення особливості художньої свідомості 
первісної людини та характер її мистецької діяльності, див. навчальний посібник “Світова художня 
культура” [Світова художня культура 2004: 21–22].
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у піснях, танцях, обрядових діях, ритуалах, у музичних та літературних тво-
рах, а також у творах усної народної творчості тощо. Зрозуміло, що спосіб зна-
кової репрезентації в такому випадку залежить від місцетворення художнього 
концепту у функціональному просторі культури. Що ж до літературно-худож-
ніх концептів, то вони можуть усвідомлюватися як репрезентовані в етнічних 
реаліях та артефактах матеріальної етнокультури, зокрема символах-реаліях 
та символах-артефактах української культури, лише через той словообраз-сим-
вол, який продукує літературний геній митця. 

Для прикладу розглянемо одтин із пологічних різновидів літератур-
но-художнього концепту – концепт-символ “кобзар – “Кобзар” – Кобзар”, 
що уособлює ідею оспівування життя українського народу як безпосередньо 
в художньому образі сліпого кобзаря, так і в постаті самого Т. Шевченка, 
а також в однойменній книзі, яку він написав [Шевченко 1983]. Узагалі під 
художнім концептом-символом розуміємо репрезентовану в художньому творі 
та його естетично значущих елементах засобами мистецтва знакову модель 
“образного поняття”, або “поняттєвого образу” як авторське втілення тієї чи 
іншої етнічної ідеї через фольклорні традиції, міфічні уявлення, звичаї, обряди, 
ціннісні орієнтації, переконання, вірування, життєві настанови, а також сис-
тему мікро- та макрообразів. У результаті цього загальне подається у формі 
індивідуального шляхом заступання одних когнітивних одиниць (зокрема об-
разів-ідей / образів-понять) іншими (образами чуттєвого сприймання), тобто 
шляхом їхньої символізації – створення символічних уявлень, або образів-сим-
волів, та образних символів (як злиття образу світу й ставлення до нього).

Однією із суттєвих ознак літературно-художніх (як і будь-яких) концептів 
є їхня “калейдоскопічність”, поліструктурність та поліморфність як властивість 
інтегрувати найрізноманітніші форми знання за принципом домінування одних 
ментальних утворень на тлі інших. Це означає, що, коли ми говоримо, скажімо, 
про концепти-символи в літературно-художній картині світу, ми не заперечує-
мо існування в цих структурах і іншої когнітивної інформації. Так, на рівні 
ментальних репрезентацій архітектоніку концепту-символу “кобзар – “Коб-
зар” – Кобзар” визначаємо за допомогою таких структур: зар” – Кобзар” визначаємо за допомогою таких структур: зар” – Кобзар”

1) асоціативного комплексу іконічних сенсибілій та сенсибілій-колоративів 
“сліпий (сліпі очі)”, “старий (стара чуприна)”, “сивий ус (сивоусий)”; 

2) наочного відтворюваного образу-картинки “людина з кобзою в руках”; 
3) художніх образів, репрезентованих в описах-харктеристиках:

• репертуару кобзаря: 
“…Кобзарі співають, 
Все співають, як діялось, 
Сліпі небораки, 
Бо дотепні…” (Думи мої, думи мої… 1839); 
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“…Розказали кобзарі нам 
Про війни і чвари, 
Про тяжкеє лихоліття…, 
Про лютії кари, 
Що ляхи нам завдавали, – 

Про все розказали. 
Що ж діялось по Шведчині! 
То й вони злякались! 
Оніміли з переляку, 
Сліпі небораки…” (Іржавець); 

“На розпутті кобзар сидить 
Та на кобзі грає; 
Кругом хлопці та дівчата – 
Як мак процвітає. 
Грає кобзар, виспівує, 
Вимовля словами, 
Як москалі, орда, ляхи 
Бились з козаками; 
Як збиралась громадонька 
В неділеньку вранці;

Як ховали козаченька 
В зеленім байраці. 
Грає кобзар, виспівує – 
Аж лихо сміється… 
“Була колись гетьманщина, 
Та вже не вернеться. 
Було колись – панували, 
Та більше не будем! 
Тії слави козацької повік не забу-
дем!” (Тарасова ніч) 

“…А тим часом старий кобзар Ісуса співає...” (Катерина) [Шевченко 1983: 
45–51, 358–361, 27–44]; 

• функціональних поведінкових схем, ситуацій, які, власне, й формують об-
раз кобзаря: 

“… під дубом сидить сліпий кобзар; кругом його запорожці і гайдамаки. 
Кобзар співає з повагою і неголосно…”; “Запорожець: А що б то з його за 
кобзар був, якби не волох! Кобзар: Та я й не волох; так тілько – був колись 
у Волощині, а люде й зовуть Волохом, сам не знаю за що… Запорожець: Співай, 
старче божий, яку знаєш… Кобзар: До грошей я не дуже ласий. Аби була ласка 
слухати, поки не охрип, співатиму; а охрипну – чарочку, другу тієї ледащиці-
живиці, як то кажуть, та й знову. Слухайте ж панове громадо!”; “Простяг-
лася По діброві понад Дніпром Козацька ватага. А за ними кобзар Волох Пере-
ваги-ваги Шкандибає на конику, Козакам співає”; “Кобзар вшкварив”; “Cліпий 
старець, сумуючи, Співає під тином”; “Кобзар грає, Додає словами”; “Сліпий 
вшкварив – навприсядки Пішли по базару”; “Кобзар грає й приспівує” (Гайда-
маки); “Бандуристе, орле сизий! Добре тобі, брате: Маєш крила, маєш силу, 
Є коли літати. Тепер летиш в Україну – Тебе виглядають” (Н. Маркевичу);

 “…Ішов кобзар до Києва 
Та сів спочивати, 
Торбинками обвішаний 
Його повожатий. 
Мале дитя коло його на сонці куняє, 
А тим часом старий кобзар 
Ісуса співає. 
Хто йде, їде – не минає:

Хто бублик, хто гроші; 
Хто старому, а дівчата 
Шажок міхоноші… 
Полічили, що достали, 
Встали сіромахи, 
Помолились на схід сонця, 
Пішли понад шляхом” 
                             (Катерина);
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“Дивляться дівчата… 
“Кобзар іде! Кобзар іде!” 
Та всі, якомога, 
Хлопців кинули, побігли 
Зустрічать сліпого! 

“Діду, серце, голубчику, 
Заграй яку-небудь. 
Я шага дам. – 
“Я – черешень”. 
“Всього, чого треба, – 

Всього дамо… одпочинеш, 
А ми потанцюєм… 
Заграй же нам яку-небудь”. 
“Чую, любі, чую…
Спасибі вам, мої квіти, 
За слово ласкаве. 
Заграв би вам, та, бачите, 
Справи нема… справи. 
Учора був на базарі, 
Кобза зопсувалась… 
Розбилася…” – “А струни є?” 
“Тілько три осталось”. 
“Та хоч на трьох яку-небудь”. 
“На трьох… Ох, дівчата! 
І на одній колись-то грав, 
Та ба, вже не грати… 
Постривайте, мої любі, 
Трошки одпочину. 
Сядьмо, хлопче”. Посідали.
Розв’язав торбину, 

Вийняв кобзу, разів зо два 
Ударив по рваних. 
“Що б вам заграть?
Постривайте… 
Черницю Мар’яну – …”. 
…Заридав кобзар, заплакав 
Сліпими очима. 
Дивувалися дівчата: 
Вже смерть за плечима,
 А він, сліпий, сивоусий, 
Про колишнє плаче. 
Не дивуйтеся, дівчата, 
На старі козачі 
Щирі сльози. То не роса 
Вранці при дорозі 
На спориші і не ваші 
Дуже дрібні сльози. 
Наплакався. Струни рвані
Три перебирає…”
          (Мар’яна-черниця); 

 “Умовк кобзар, сумуючи: 
Щось руки не грають. 
Кругом хлопці та дівчата
слізоньки втирають. 
Пішов кобзар по улиці – 
З журби як заграє! 
Кругом хлопці навприсядки, 
А він вимовляє: 
“Нехай буде отакечки! 

Сидіть діти у запечку, 
А я з журби та до шинку,
 А там найду свою жінку, 
Найду жінку почастую, 
З вороженьків покепкую”
(Тарасова ніч) [Шевченко
1983: 27–48, 64, 66–130,
132–141]; 

• зовнішності кобзаря: 
“…Аж ось з хлопцем старий
кобзар 
В село шкандибає. 
В руках чоботи, на плечах 
Латана торбина 
У старого; а дитина! 

Сердешна дитина! 
Обідране; ледви-ледви 
Несе ноженята… 
(Достеменний син Катрусі)” 

(Мар’яна-черниця) [Шевченко 1983: 
132–141]; 
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• авторського художнього антропосимволу кобзаря – “Перебенді• авторського художнього антропосимволу кобзаря – “Перебенді• авторського художнього антропосимволу кобзаря – “ ” як уособ-
лення людини, що вміє весело й дотепно розповідати та співати:

“Перебендя старий, сліпий, –
Хто його не знає?”
Він усюди вештається
Та на кобзі грає.
А хто грає, того знають
І дякують люде:
Він їм тугу розганяє, 
Хоть сам світом нудить.
Попідтинню сіромаха
І днює й ночує;
Нема йому в світі хати; 
Недоля жартує
Над старою головою, 
А йому байдуже;
Сяде собі заспіває:
“Ой не шуми, луже!”
Заспіває та й згадає, 
Що він сиротина.
Пожуриться, посумує,

Сидячи під тином.
Отакий-то Перебендя,
 Старий та химерний!
 Заспіває про Ч а л о г о –
На Г о р л и ц ю зверне;
З дівчатами на вигоні – 
Г р и ц я та в е с н я н к у, –
А у шинку з парубками –
С е р б и н а, Ш и н к а р к у,
З жонатими на бенкеті
(Де свекруха злая) –
Про тополю, лиху долю,
А потім – У г а ю,
На базарі – про Л а з а р я,
Або, щоб те знали, 
Тяжко-важко заспіває, 
Як Січ руйнували.
Отакий-то Перебендя,
 Старий та химерний!

Заспіває, засміється
А на сльози зверне.
Вітер віє-повіває,
По полю гуляє.
На могилі кобзар сидить
Та на кобзі грає.
Кругом його степ, як море
Широке, синіє;
За могилою могила,

 А там – тілько мріє.
Сивий ус, стару чуприну
Вітер розвіває;
То приляже та послуха,
Як кобзар співає,
Як серце сміється, сліпі очі пла-

чуть…” 
(Перебендя)
[Шевченко 1983: 51–53].

4) власне поняття “український народний співець, що акомпонує собі 4) власне поняття “український народний співець, що акомпонує собі 4) власне поняття “
на кобзі”; 

5) соціального стереотипу “знедоленa (немає своєї хати), біднa людинa (си-
рота), що в такий спосіб заробляє собі на хліб”; 

6) етнічного стереотипу “власне український співець”; 
7) художнього як прототипового Шевченкового образу “старий (рідко мо-

лодий), сліпий чоловік (інколи з посохом, інколи босий, у руках із чобітьми) з 
латаною торбиною на плечах; він іде до Києва, шкандибає в село, йде по вулиці 
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або всюди вештається, ходить за гайдамаками; у поході з гайдамаками звесе-
ляє їх; зустрічаючи по дорозі людей, сідає спочивати і грою на кобзі супровод-
жує спів або розповідь про тяжке життя поневоленого народу, лихоліття, 
про невільників, про війни і чвари, про минуле тощо; він завжди в оточенні 
людей, його привітно зустрічають; інколи його супроводжує маленький хлоп-
чик-поводир (міхоноша, дитина)”; 

8) емоційного образу “смутoк”, “журбa”, “плач”, “туга”, “сльози”; 
9) енантіооцінки – і позитивний, і негативний потенціал; 
10) Я-схеми – “вчування” Шевченка як поета-співця в образ кобзаря (кон-

цептуальна метафора – екстраполяція образу кобзаря на себе); 
11) архетипу “мудрий старець / мудра стара жінка” як “народний дух, 

що прихований за хаосом життя”181; 
12) прототипу “сліпий кобзар”.
На рівні репрезентації знань літературно-художній концепт-символ “коб-

зар” виявляє себе як фреймова структура Шевченкового знання про типо-
ву ситуацію дійсності, в якій передбачається наявність місця події (це може 
бути розпуття, зелений байрак, могила, вулиця, базар, шинок тощо), дійових 
осіб (кобзар – люди / козаки / гайдамаки – хлопчик / дитина), а також розподіл 
ролей (виконавець дум, пісень / оповідач, з одного боку, слухачі, – з другого,  слухачі, – з другого,  слухачі, –
хлопчик-поводир як посередник). Шевченкове бачення цієї ситуації можна 
представити у вигляді формалізованого опису більш-менш стандартної в його 
розумінні функціональної / конативної схеми: “іде (в якомусь напрямку), хо-
дить / вештається (з одного населеного пункту в інший) або супроводжує гай-
дамаків” – “cідає спочити, розмовляючи з людьми або в походах із гайдама-
ками” – “розв’язує торбину” – “виймає кобзу” – “вдаряє по струнах” – “грає 
/ шкварить на кобзі, співаючи / виспівуючи / приспівуючи / додаючи словами / 
розповідаючи” і т. ін. 

Щодо знакових форм вербального та невербального вираження концепт-
символ “кобзар – “Кобзар” – Кобзар” представлений: “кобзар – “Кобзар” – Кобзар” представлений: “кобзар – “Кобзар” – Кобзар”

• мовними одиницями: 
–  на рівні лексем – словом кобзар, метафорично переосмисленою номіна-

цією Кобзар, метонімічною назвою “Кобзар, метонімічною назвою “Кобзар, метонімічною назвою “ ”; синонімами трубадур, лірник, 
бандурист, сіромаха; субстантивами сліпий, старий, епонімом Волох;

–  на рівні семем – “український народний співець, що супроводить свій спів –  на рівні семем – “український народний співець, що супроводить свій спів –  на рівні семем – “
грою на кобзі”; “назва книги, в якій оспівується тяжке життя поневоленого 
народу”; “Т. Шевченко як поет-співець, що у своїх творах оспівує важке жит-
тя простого люду”; 

181 Про Шевченкові архетипи в контексті понять “слово-образ” і “слово-ідея” див. В. Кононенко 
[Кононенко 2002: 251–264].
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– на рівні синтагм – наприклад, словосполученнями старий (сліпий) коб-
зар, словосполученням образної семантики “Малий Кобзар, словосполученням образної семантики “Малий Кобзар, словосполученням образної семантики “ ”, перифрастичним 
зворотом сліпі небораки; 

– на рівні синтаксем – звертаннями діду, серце, голубчику / голубе, батьку, 
орле сизий, старче божий, брате у функції характеризації; 

– на рівні складного синтаксичного цілого – художньо-поетичними описа-
ми кобзаря в поемах, повістях, віршах та драмах “Іржавець”, “Гайдамаки”, 
“Перебендя”, “Мар’яна-черниця”, “Катерина”, “Н. Мартевичу”, “Тарасова 
ніч”, “Думи мої...”, “Назар Стодоля”, “Музыкант”, “Прогулка с удовольс-
твием и не без морали” [див. вище];

• артефактами матеріальної культури [див. Розділ ІV. 2]. 
Таким чином, взаємодія окремих видів мистецтв дає підстави говори-

ти як про різні знакові форми вираження того самого художнього концепту
(вербальна – невербальна репрезентація), так і про різні за своєю природою 
концептуальні структури. Серед останніх розрізняємо фундаментальні, або 
полімистецькі / міжвидомистецькі (можна реконструювати в різних видах 
мистецтва), синтетичні (реконструюються у власне синтетичних видах мистец-
тва, де враховується місце їхнього творення у функціональному просторі куль-
тури) та синкретичні (архаїчні, що реконструюються в дихотомії “первісний / 
невиокремлений в лоно окремого виду мистецтва – сучасний / такий, що ус-
відомлюється в метапросторі окремого виду мистецтва”) концепти. Якщо 
“калейдоскопічні” концепти ми визначаємо як такі, що виявляють себе лише 
в організації ментальності цієї одиниці, тобто на рівні ментальних репрезента-
цій, то синтетичні, синкретичні та полімистецькі (міжвидомистецькі) можуть 
виявляти себе як типологічні різновиди калейдоскопічного концепту. Іншими 
словами, ці різновиди концептів лежать у різних площинах: “калейдоскопіч-
ний” – у просторі топології, решта – у просторі типології. 

Розглядаючи концепт “кобзар – “Кобзар” – Кобзар” як індивідуально-ав-“кобзар – “Кобзар” – Кобзар” як індивідуально-ав-“кобзар – “Кобзар” – Кобзар”
торський різновид концептуальної структури в літературній творчості Т. Шев-
ченка, ми визначаємо його як калейдоскопічний, оскільки в його ментальній 
структурі інтеріоризуються різні когнітивні образи, що знаходить своє вира-
ження виключно в мовних засобах; якщо ж розглядати його ще й у проекції 
малярської творчості цього ж автора, то можна говорити про різні знакові фор-
ми його вираження, як вербальні (у поетичних та прозових творах), так і невер-
бальні (засобами живопису та графіки). У проекції на кіномистецтво, зокрема 
екранізацію творів Т. Шевченка та його життєтворчості, цей концепт, будучи 
калейдоскопічним, виявляє себе ще й як синтетичний, оскільки кіномистецтво 
фрагментарно поєднує в собі різні види мистецтв. Ураховуючи той факт, що 
його, крім літератури, живопису та кіномистецтва, можна також реконструю-
вати і в таких видах професійного мистецтва, як музика, спів, скульптура, гра-
фіка, а також у функціональному просторі народної творчості, є сенс говорити 
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про нього як фундаментальний / ключовий етноконцепт художньо-естетичної 
культури українського народу.

Отже, літературно-художній концепт – це не лише світовідчуття, світо-
сприймання, світобачення крізь призму індивідуально-авторських інтенцій 
художника-митця. В основі багатьох літературно-художніх концептів лежать 
загальнопоняттєві структури, етнічні архетипи колективного несвідомого, со-
ціальні та етнічні стереотипи, міфеми, або міфологеми, та містичні уявлення, 
ідеалеми релігійних вірувань тощо. Певною мірою можна говорити також про 
концепти-архетипи, які самі є втіленням споконвічних схем образів як міфо-
логічних (первісних) уявлень про світ. Звідси термінопоняття “художній кон-логічних (первісних) уявлень про світ. Звідси термінопоняття “художній кон-логічних (первісних) уявлень про світ. Звідси термінопоняття “
цепт” вживаємо на означення ментальної структури, що є світосприйманням, 
світовідчуттям, світоосмисленням і т. ін. духовних цінностей суспільного бут-
тя, які виявляють себе через естетичне пізнання істини у формі художнього 
образу як такого різновиду продуктивно-творчої уяви, в якому поєднуються 
наочно-візуальне, конкретно-чуттєве й підкреслено-емоційне сприймання дій-
сності (безпосередньо чуттєвий образ), логічна ідея-мотив (думка=поняття), 
а також зображально-виражальні засоби його репрезентації. а також зображально-виражальні засоби його репрезентації. а також зображально-виражальні засоби його репрезентації
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