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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Проблема природи та функцій поетичного мовлення як специфічного 

вербального коду, наділеного унікальними можливостями художньої експресії, 

вже тривалий час перебуває у фокусі філологічних досліджень. Становлення 

категоріального апарату теорії поетичного мовлення відбувалося в рамках двох 

основних підходів до вивчення художнього тексту: структурно-семіотичного 

(Р. Барт, А.-Ж. Греймас, Ю. Кристєва, С. Лєвін, Ю. Лотман, Я. Мукаржовський, 

М. Ріффатер, Ю. Тинянов, Р. Якобсон), із залученням до аналізу художнього 

твору статистичних методів і теорії інформації, та філологічного або риторико-

герменевтичного (Р. Будагов, О. Веселовський, В. Виноградов, Г. Винокур, 

Д. Лихачов, О. Пєшковський, О. Потебня, Б. Томашевський,  Л. Щерба), що 

спирався на мовні аспекти літературної теорії. Мета всіх лінгвопоетичних 

досліджень полягає у виявленні художньої сутності поетичного тексту як 

витвору словесного мистецтва, що передбачає у тому числі  зіставний аналіз 

поетичного тексту та його іншомовних перекладів (О.Aхмановa, О.Борисова, 

В.Задорнова, І.Кукурян, О.Чубаров), оскільки саме такий ракурс досліджень 

дозволяє чіткіше осмислити специфічні художньо-світоглядні рамки 

національної поетичної моделі світу.  

Традиції порівняльно-поетичних студій закорінені у працях з порівняльної 

стилістики типологічного та перекладознавчого спрямування (Ш. Баллі, 

П. Гіро, Ж.-П. Віне та Ж. Дарбельне, А. Мальблан, Ю. Степанов), в історичній 

поетиці О.Веселовського і порівняльній поетиці О. Потебні, розроблених на 

стику мовознавства та літературознавства. Проте орієнтованість сучасної теорії 

поетичного мовлення на постулати когнітивістики створює якісно нові 

підвалини для розкриття глибинної семантики констант поетичного універсуму, 

сформованих у межах різнонаціональних культурних традицій, закладає нові 

можливості для вивчення закономірностей їх перекодування засобами іншої 

мови у процесі художнього перекладу.  

Когнітивна категорія картини світу, зокрема, національної картини світу 

як цілісної моделі, властивої певному типу культури, що може проявляти себе у 

низці варіантів (І. Голубовська, С. Єрмоленко, В. Кононенко, О. Корнілов, 

В. Манакін, З. Попова, Т. Радзієвська, Н. Слухай, О. Снитко, О. Тищенко, 

Г. Яворська), має потужний експланаторний потенціал у царині висвітлення 

світоглядних складових етнокультурного коду, вписаного у системно-

структурні характеристики національної мови. Поетична картина світу 

розглядається відносно національної мовної картини світу як авторське 

трактування смислового змісту останньої, яке є моделлю свідомості автора 

(Г. Абілова, М. Алефіренко, Н. Кузьміна, Ж. Маслова). Сучасна когнітивна 

поетика спирається на здобутки когнітивної лінгвістики та когнітивної 

психології, вивчає проблеми перцепції поетичного тексту, специфічні риси його 

емотивності, що беруть свій початок у певних передконцептуальних 
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імплікаціях, підсвідомому знанні на рівні архетипів (М. Freeman, P. Stockwell, 

R. Tsur, Л. Бєлєхова, Н. Безребра, О. Воробйова, Н. Чендей).   

У цьому контексті актуальним інструментом дослідження національних 

поетичних картин світу виступає теорія ґештальтів (K.Koffka, W.Köhler, 

E.Rubin, M.Wertheimer), у якій було запропоновано структурно-цілісне 

розуміння психічного на основі впровадження у науковий вжиток поняття 

ґештальту як первинного, базисного елемента, що належить до глибин людської 

психіки. Будучи розробленою для рівня сенсорного сприйняття, 

антропоцентрична ґештальт-доктрина виявила свою перспективність у вивченні 

інших когнітивних процесів, про що свідчать численні розвідки у галузі 

лінгвістики (L.Albertazzi,V.Evans, M.Green, G. Lakoff, I. Osmańska-Lipka, 

D. Rail, H.-J.Smid, F.Ungerer, А.Безпаленко, В.Маслова), когнітивної поетики 

(J.Glickson, Ch.Goodblatt, R.Tsur), перекладознавства (Л.Кушніна, А. Пермінова, 

Ch.Su, J.Zhang), літературознавства (О.Горенко, О.Пуніна) та 

мистецтвознавства (R.Arnheim, J.Verstegen). Адже ґештальтисти розглядають 

досвід не лише як фіксацію відчуттів з подальшим намаганням поєднати їх 

згідно принципу асоціації, але, насамперед, як процес, що передбачає 

безпосередній особистий внесок самого суб’єкта досвіду, залучення його 

власного погляду на об’єкти дійсності. Схожий підхід є актуальним для 

новітніх перекладознавчих розвідок, присвячених філософії й психології 

перекладу та творчій особистості перекладача  (I.Bălăcescu, T.Ionescu, 

B.O’Keefe, J.-R.Ladmiral, B.Stefanik, R.Stolze, М.Іваницька, О.Ребрій, 

О.Чередниченко). 

Актуальність дисертації визначається необхідністю пошуків ефективного 

теоретико-методологічного інструментарію для вирішення проблем сучасної 

когнітивно орієнтованої філології. Імператив когнітивної парадигми 

лінгвістичних досліджень, скерованої на осягнення закономірностей 

взаємовідношень та взаємодії мови, свідомості та культури, полягає у 

віднайденні нових підходів до висвітлення засадничого для теорії художнього 

мовлення питання про природу та функціональні характеристики  поетичного 

слова. Втім, поетична картина світу, що викликає неабияку зацікавленість 

науковців як холістична модель художнього світобачення, залишається 

маловивченою когнітивною категорією, насамперед, внаслідок концептуальної  

стереоскопічності її складників та їх системної взаємопов’язаності. У цьому 

зв’язку видається, що сучасні методики лінгвістичного дослідження, зокрема,  

ґештальт-моделювання, відкривають нові перспективи вивчення когнітивних 

аспектів національних поетичних картин світу, оскільки надають можливість 

осягнути глибинну семантику поетичного образу в її художній цілісності та 

виявити притаманні національній поетичній традиції алгоритми образних 

взаємодій. Цей ракурс дослідження  також дозволяє уточнити чинники, що 

зумовлюють перекладність поетичного образу, та розкрити механізми 

формування перекладацьких настанов, які вибудовуються на першому, 

герменевтичному етапі перекладацького процесу внаслідок необхідності 
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перевираження концептуального змісту комплексного поетичного знака 

засобами іншої мови.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження здійснено в межах комплексної наукової теми Інституту філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка  «Україна і 

сучасний світ: міжмовний і міжкультурний діалог» (номер державної реєстрації 

16БФ044-01), затвердженої Міністерством освіти і науки України.  

Мета дисертації полягає у виявленні природи й механізмів утворення 

цілісних структур поетичного змісту, що репрезентують властиве певній 

національній  поетичній картині світу форматування образу, та розробленні 

теоретико-методологічних засад перекладацької інтерпретації поетичних 

ґештальтів джерельного тексту в аспекті відтворення елементів їх 

концептуального змісту у друготворі. 

Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань: 

1) описати основні напрямки у вивченні національної та поетичної картин 

світу; 

2) проаналізувати цілі та методологічні засади традиційної та когнітивної 

поетики, порівняльної стилістики і літературної компаративістики, що є 

донорськими дисциплінами для порівняльної когнітивної поетики; 

3) окреслити пріоритетні елементи предметного поля порівняльної 

когнітивної поетики та найефективніші методики аналізу поетичного матеріалу, 

застосовувані у порівняльно-поетичному дослідженні типологічного і 

теоретико-перекладацького спрямування; 

4) оцінити перспективи використання постулатів ґештальт-теорії  у 

розвідках з порівняльної когнітивної поетики, зокрема:  

а) з’ясувати  співмірність центральної категорії поетики «внутрішня 

форма» з ключовим поняттям ґештальт-теорії – ґештальтом; 

б) виявити потенційні можливості фігури як складового елемента 

ґештальту у визначенні специфічних рис світобачення, репрезентованих у 

національних поетичних картинах світу;  

в) дослідити перспективи використання принципів ґештальт-теорії у 

порівняльному аналізі елементів різних національних поетичних картин світу, а 

також у вивченні перекладацького відтворення поетичних знаків вихідного 

тексту;  

5) охарактеризувати поняття поетичної норми як результанти взаємодії 

лінгвопоетичної і концептуальної норм, що визначає специфіку національної 

поетичної картини світу; 

6) описати лінгвопоетичну і концептуальну норми англо-американської та 

української поетичних традицій у сфері поетики граматичного роду; 

7) співвіднести ґештальти досліджуваних поетичних знаків в англо-

американській та українській поетичних традиціях за змістовною і структурною 

складовими; 
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8) виявити вплив прототипічності ґештальт-структури вихідного 

поетичного знака на характер його трансформацій у цільовому поетичному 

тексті; 

9) встановити залежність перекладності поетичного знака від його 

ґештальтної структури; 

10) сформувати таксономію перекладацьких відхилень, що мають місце у 

процесі перекодування поетичного образу засобами цільової мови. 

Об’єктом дослідження є національні поетичні картини світу та 

перекладацька інтерпретація поетичного ґештальту як процес перекодування 

його концептуального змісту засобами іншої мови. Предметом дисертації є 

цілісні структури поетичного змісту, що є носіями специфічних рис 

художнього осмислення дійсності на рівні національних поетичних картин 

світу, та способи їх відтворення у поетичному перекладі. 

Матеріалом дослідження слугували метафоричні вирази, побудовані на 

персоніфікації об’єктів, явищ та абстрактних понять, вилучені з англомовних та 

українськомовних поетичних текстів, що належать найвпливовішим 

англійським та американським авторам  XVI-XX століть, та відомим 

українським авторам ХІХ-ХХ століть (загальним обсягом 20 тисяч сторінок). 

Аналізу також було піддано біля 5200 лексем з десяти мов, дев’ять з яких є 

індоєвропейськими (українська, російська, польська, болгарська, німецька, 

французька, іспанська, італійська, новогрецька), одна – афразійською (іврит). 

Джерельною базою для дослідження виступили: 1) драма В. Шекспіра 

«Антоній і Клеопатра» та її переклади українською й російською мовами, 

виконані П. Кулішем, Б. Теном, М. Габлевич, Б. Пастернаком та М. Донським; 

2) оригінальні тексти двадцяти п’єс В. Шекспіра ( «Король Лір», «Отелло», 

«Ромео і Джульєтта», «Гамлет», «Макбет», «Юлій Цезар», «Ричард ІІ», «Ричард 

ІІІ», «Життя і смерть короля Джона», «Приборкання норовливої», «Дванадцята 

ніч», «Цимбелін», «Все добре, що добре закінчується», «Зимова казка», «Сон у 

літню ніч», «Буря», «Два веронці», «Міра за міру», «Віндзорські жартівниці», 

«Троїл і Кресіда») та його сонетів; 3) твори Р.Фроста, Е. По, Е. Дікінсон, 

В. де ля Мара, Дж. Байрона, Г. Лонгфелло, Г. Гейне, Дж. К. Джерома та їх 

переклади українською й російською мовами, а також вірші Лесі Українки та 

Івана Франка в англомовних перекладах. 

Положення, які виносяться на захист: 
1. Національна поетична картина світу – це система концептуальних 

смислів та їх взаємодій, що відображає етнокультурні особливості художнього 

сприйняття дійсності на рівні несвідомого знання, репрезентовані у поетичних 

текстах. Оскільки процес генези та декодування ментальних структур 

поетичного тексту є предметом вивчення когнітивної поетики, ефективний 

порівняльний аналіз сутнісних характеристик національних поетичних картин 

світу можна здійснити лише за умов залучення теоретико-методологічного 

інструментарію порівняльної когнітивної поетики. 
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2. Порівняльна когнітивна поетика є інтегрованим утворенням , що постає 

зі здобутків, отриманих у сфері когнітивної поетики, порівняльної стилістики 

та літературної компаративістики на шляху вивчення внутрішньої форми 

національних мов та поетичної внутрішньої форми. Вона, як й її донорська 

галузь порівняльна стилістика, характеризується двоаспектністю, виділяючи 

типологічну та перекладознавчу сфери дослідження. Типологічний напрям є 

більшою мірою орієнтованим на розкриття когнітивної сутності національної 

поетичної картини світу, натомість перекладознавчий напрям передбачає 

зосередженість, передовсім, на семіотичній природі джерельної та цільової 

поетичної образності. 

3. Поетичний ґештальт є багатомірним комплексним образом ділянки 

дійсності, який у системний спосіб охоплює гомогенні і гетерогенні елементи, 

утверджуючи нову, цілісну якість відображення, що складає основу певної 

«оптики» художнього світосприйняття. Структура поетичного ґештальту може 

бути виявленою через крос-текстовий аналіз його метафоричних зв’язків. Набір 

концептуальних корелятів, котрі сполучаються в межах національної поетичної 

картини світу з певним референтом, дозволяють робити висновки про 

специфічні характеристики внутрішньої форми як когнітивного коду 

поетичного образу. 

4. Гендерний профіль мови є одним із проявів лінгвопоетичної норми, 

оскільки репрезентує пропорційне співвідношення різнорідних лексем-

позначників тих об’єктів і понять, що складають джерельну базу поетичної 

персоніфікації. Наявність маскулінного і фемінінного типів профілю мови з їх 

домінантним і латентним різновидами свідчать про розбіжності у тому 

первинному міфі, який індукував матриці мовної картини світу у десяти 

досліджених мовах. 

5. Орієнтація англо-американських поетів лише на приписи 

концептуальної норми санкціонує існування варіативних ґештальтів поетичного 

знака з виділенням альтернативних фігур. З-поміж причин цього явища:  а) 

варіативність тлумачення  як наслідок певних світоглядних зсувів на рівні 

загальної поетичної картини світу або ж особливостей авторського бачення; б) 

невизначеність гендерного статусу певного неживого об’єкта або абстрактної 

сутності в національній поетичній картині світу. 

6. Опертя на лінгвопоетичну норму персоніфікації в українській традиції 

означає слідування матрицям мовної картини світу і має наслідком 

переважання ґештальтів фемінінних сутностей, а також зумовлює високий 

коефіцієнт оживленості українського поетичного универсуму. Це призводить 

до виникнення таких етнопоетичних явищ, як метафора уречевлення, 

універсальне метафоричне ототожнення та гендерний синтаксис. 

7. Поетичний паралакс, або розбіжності, пов’язані з оптикою 

світосприйняття на рівні національних поетичних картин світу, великою мірою 

зумовлюється паралаксом на рівні відповідних мовних і концептуальних картин 

світу, що визначається параметрами поетичної норми, усталеної у певній 
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національній поетичній картині світу. Завдяки наявності мовно-

концептуального підґрунтя поетична норма виявляє два базові аспекти: 

концептуальний і лінгвопоетичний. Концептуальна поетична норма 

регламентується домінантами національної концептосфери, водночас 

лінгвопоетична норма є результантою взаємодії поетичного і мовного ряду. 

8. Сукупність прототипічних метафоричних і символічних співвіднесень, а 

також оніричних корелятів персоніфікованої сутності у художньо значущих 

контекстах складається у крос-текстову формулу відповідного поетичного 

знака, яка характеризується виділенням низки фігур, специфічних саме для 

даної національної поетичної картини світу. 

9. Перекладацька інтерпретація вихідного поетичного ґештальту 

регулюється законом прегнантності, оскільки здійснюється за лекалами тих 

ґештальт-формул, що є чіткими, гармонійними і врівноваженими з позицій 

поетичної картини світу культури-реципієнта. Застосування перекладачами 

адаптивних стратегій знаходить вираження у доповненні вихідної ґештальт-

формули фігурами прототипічного ґештальту цільової культури, імплантації у 

текст перекладу прототипічного ґештальту культури-реципіента,  у вилученні 

окремих непрототипічних фігур ґештальт-формули вихідного поетичного знака 

або непрототипічного ґештальту в цілому. 

10. Перекладність вихідного поетичного ґештальту визначається його 

прототипічністю для цільового мовно-культурного простору, тобто відсутністю 

у його структурі: 1) фігур, що мають своєю основою специфічні риси вихідної 

мовної картини світу; 2) фігур, закорінених у відмінні елементи вихідної 

концептуальної картини світу; 3) фігур, що відображають особливості  

поетичної норми джерельної культури. 

11. За умов кардинального поетичного паралаксу ступінь адекватності 

відтворення вихідного ґештальту залежить від розгорнутості його структури та 

закоріненості концептуальних складових даного ґештальту в асоціативно-

алюзивний простір джерельної поетичної традиції. Найбільші втрати 

концептуального змісту спостерігаються при відтворенні амальгамного 

ґештальту як продукту триаспектного структурування: інтратекстового (на 

рівні джерельного поетичного тексту) та двоаспектного крос-текстового (на 

рівні джерельної загальнонаціональної та авторської поетичних картин світу). 

12. Перекладацьке ремоделювання вихідного поетичного ґештальту, або 

відхилення від оригіналу, спровоковане впливом на свідомість перекладача 

домінант власної культури і власної художньо-естетичної традиції, є 

пов’язаним з проявами концептуального та поетичного паралаксу і 

регламентується ступенем скорельованості  вихідного поетичного гештальту з 

прототипічним ґештальтом в поетичній картині світу цільової культури. 

Методи дослідження зумовлені його метою та завданнями. Дедуктивно-

індуктивний метод використано під час аналізу наукових праць та формування 

теоретико-методологічної бази дослідження. Описовий метод забезпечив 

інвентаризацію, систематизацію й аналіз досліджуваних ґештальтів. 
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У підборі текстів для дослідження використано статистичний метод 

зональної типової вибірки. Для відбору фактичного матеріалу (персоніфіковані 

образи) застосовано метод суцільної вибірки. Зіставно-типологічний метод 

уможливив виявлення специфічності та універсальності ключових 

персоніфікованих образів англо-американської поезії через їх опис і зіставлення 

з аналогічними образами, притаманними українській поетичній традиції. 

Елементи компонентного аналізу та контекстуальний аналіз застосовано при 

визначенні адекватності перекладацького відтворення асоціативно-

конотативного потенціалу досліджуваних комплексних образів. Метод 

концептуального аналізу надав змогу встановити особливості концептуалізації 

базових персоніфікованих сутностей у межах англо-американської та 

української поетичних картин світу. 

Необхідність компаративного вивчення елементів національних поетичних 

картин світу з урахуванням їх комбінаторних зв’язків у відповідному 

етнокультурному та етнопоетичному коді визначила доцільність розроблення 

нової методології, яка дозволяє оперувати тими структурами поетичного 

смислу, в котрих залишається недоторканою цілісність художньої перцепції. Це 

ґештальт-аналіз поетичних знаків з опорою на компаративний фрейм як 

основу  ґештальту, що має на меті виділення тих елементів їх концептуального 

змісту («фігур»), які актуалізуються у межах аналізованих поетичних 

контекстів. Дана методика дозволяє виявити особливості концептуальної 

структури комплексного образу (ґештальту) як стереоскопічного 

концептуального утворення, що набуло обрисів у межах певної національної 

поетичної картини світу на основі мовних та концептуальних матриць 

відповідного етнокультурного простору. Для належного обґрунтування 

правомірності виокремлення розглянутих у дослідженні фігур використано 

герменевтичний метод та лінгвостилістичний аналіз. Типологічний ґештальт-

аналіз поетичних знаків (на матеріалі оригінал – оригінал) уможливив 

визначення прототипічних тенденцій гендерного форматування 

персоніфікованих сутностей у різнонаціональних поетичних картинах світу. 

Аналіз архетипів (зокрема, першоелементів) застосовано для виявлення 

узгодженості концептуального змісту аналізованих поетичних знаків із 

приписами традиційного символічного коду, а також для співвіднесення 

гендерної інтерпретації певної поетичної сутності зоніричним корелятом як 

складником ґештальт-формули поетичного знака. Перекладознавчий ґештальт-

аналіз поетичних знаків (на матеріалі оригінал – переклад) дозволив надати 

градацію «перекладності» комплексного образу, з’ясувати чинники, які 

визначають цю перекладність, а також виявити засадничі механізми 

перекладацької герменевтики, що діють у процесі перекодування 

концептуального змісту комплексного поетичного образу засобами іншої мови.   

Для верифікації та обґрунтування результатів дослідження використано 

кількісно-якісний аналіз. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в роботі вперше: 
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1) було теоретично обґрунтовано предметне поле, загальну мету, 

підпорядковані їй завдання та складові категоріально-методологічного апарату 

нового напрямку досліджень – порівняльної когнітивної лінгвопоетики; 

2) на основі теоретичних напрацювань загального та типологічного 

мовознавства, з одного боку, та традиційної теорії поетичного мовлення і  

когнітивної поетики, з другого, здійснено співвіднесення внутрішньої форми 

національних мов і поетичної внутрішньої форми та описано сутність і 

механізми цього зв’язку в термінах когнітивних категорій мовної й поетичної 

картин світу; 

3) доведено доцільність використання методів ґештальт-теорії у вивченні 

поетичної семантики в її співвідношенні зі специфічними рисами різних 

мовних систем, виявлено вплив характеристик мовних картин світу на 

структурний склад ключових ґештальтів національних поетичних картин світу; 

4) на репрезентативному фактичному матеріалі виявлено різні типи 

гендерного профілю десяти мов як тих матриць мовної картини світу, що 

регламентують продукування прототипічних образних взаємодій умежах 

відповідної національної поетичної традиції; 

5) використано принципи ґештальт-теорії у виявленні особливостей 

перекладацької інтерпретації вихідних поетичних ґештальтів як першого етапу 

перекладознавчого процесу, що визначає глобальну стратегію поетичного 

перекладу; 

6)  перекладознавчу інтерпретацію стрижневих поетичних образів 

вихідного та цільового поетичних текстів проведено з опорою на попереднє 

діахронічне крос-текстове дослідження відповідних поетичних образів у 

вихідній та цільовій поетичних картинах світу, яке було здійснене на засадах 

ґештальт-орієнтованого підходу до вивчення поетичного мовлення; 

7) сформовано таксономію перекладацьких відхилень від оригінального 

поетичного образу, спричинених впливом на свідомість перекладача домінант 

його рідної мови, культури та художньо-естетичної традиції; 

8) досліджено застосування адаптивних перекладацьких стратегій у 

відтворенні поетичних образів з багатокомпонентною концептуальною 

структурою, специфіку елементів яких зумовлено концептуальними та 

лінгвопоетичними нормами вихідної культури. 

Теоретичне значення дисертації зумовлено її внеском у розробку 

теоретико-методологічного апарату та метамови порівняльної когнітивної 

поетики як нового міждисциплінарного напряму сучасної філологічної науки, а 

також подальшим опрацюванням теорії та методології досліджень, 

спрямованих на виявлення сутнісних елементів національних поетичних картин 

світу як у типологічному, так і в перекладознавчому аспекті. Зроблено внесок у 

дослідження проблем перекладацької герменевтики, перекладності поетичного 

образу; поглиблено розуміння адекватності відтворення засобами іншої мови 

концептуального змісту вихідного поетичного знака як прояву внутрішньої 

поетичної форми, що є носієм конденсованого мовного та історико-
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культурного коду. Сформульовані в роботі загальні висновки можуть стати 

підґрунтям  для подальшого розвитку теоретико-методологічного апарату 

стилістики художньої мови, лінгвокультурології, когнітивної поетики, 

ґештальт-лінгвістики,  теоретичного і прикладного перекладознавства, зокрема, 

в галузі теорії художнього перекладу. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що її основні теоретичні 

положення, матеріали і висновки можуть бути застосовані у викладанні базових 

курсів зі стилістики англійської та української мови, порівняльної стилістики, 

когнітивної лінгвістики, художнього перекладу, жанрових теорій перекладу, 

спецкурсів з мовної типології, лінгвокультурології, когнітивної поетики, 

ґештальт-лінгвістики, лінгвокогнітивістики, філософії мови, когнітивно 

орієнтованого перекладознавства.      Результати цього дослідження можуть 

бути використані для підготовки підручників і посібників з дисциплін 

загальномовознавчого і перекладознавчого циклу та в практиці перекладу 

художньої літератури. 

Особистий внесок здобувача. Всі висунуті в дисертації наукові ідеї та 

викладені теоретичні і практичні результати отримані одноосібно; публікації з 

теми дисертації підготовлені й надруковані без співавторства. 

Апробація результатів дослідження.  Починаючи  з 1994 року основні 

положення дисертації презентувалися у доповідях на міжнародних та 

всеукраїнських конференціях (загальним числом 30), присвячених 

лінгвістичній та філологічній тематиці, зокрема: І Національна конференція 

IATEFL «English in an Open Society» (Київ, 1994), ІІІ Міжнародна наукова 

конференція «Мова і культура» (Київ, 1994), Всеросійська наукова конференція 

«Принципы функционального описания языка» (Єкатеринбург, 1994), 

Всеукраїнська наукова конференція «Функціональна семантика слов’янських і 

германських мов» (Житомир, 1995), IV Міжнародна наукова конференція 

«Мова і культура» (Київ, 1995), V Міжнародна наукова конференція «Мова і 

культура» (Київ, 1996), Міжнародна наукова конференція «Проблеми зіставної 

семантики» (Київ, 1997), ІІІ Національна конференція TESOL «Multiplicity and 

Diversity of TESOL Experiences» (Вінниця, 1998),  12
th
 Annual International 

Conference on Pragmatics and Language Learning (Іллінойс, США,1998), 

ХІІІ Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго «Мова і 

культура» (Київ, 2004), ХVI Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія 

Бураго «Мова і культура» (Київ, 2007), Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Мова. Культура. Комунікація» (Чернігів, 2008), ХVIII 

Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго «Мова і культура» 

(Київ, 2009), Міжнародна науково-практична конференція «Ключові проблеми 

сучасної прикладної лінгвістики» (Луцьк, 2009), ХІX Міжнародна наукова 

конференція ім. проф. Сергія Бураго «Мова і культура» (Київ, 2010),  

Міжнародна науково-практична конференція «Когнітивні та дискурсивні 

структури германських мов у соціокультурному просторі комунікації» (Київ, 

2010),  Міжнародна наукова конференція «Мова як світ світів. Поетика і 
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граматика» (Київ, 2010), ХX Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія 

Бураго «Мова і культура» (Київ, 2011), ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні питання філології» (Київ, 2013), ХXІІ Міжнародна 

наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго «Мова і культура» (Київ, 2013), 

Міжнародна конференція «Modern Problems of Education and Science» 

(Будапешт, 2015), Міжнародна конференція «Philology and Linguistics in the 

Digital Age» (Будапешт, 2015), Міжнародна конференція «Present and Future of 

Philology in the Era of Globalization» (Будапешт, 2015), Міжнародна конференція 

«Topical Problems of Science and Education  2017» (Будапешт, 2017 р.), 

Міжнародна конференція  «Philology and Linguistics in Contemporary Era – 2017» 

(Будапешт, 2017 р.), Міжнародна конференція «Advances of Science». Czech 

Republic, Karlovy Vary – Ukraine, Kyiv, 28 September 2018. (Карлові Вари, Чехія, 

2018), 8
th 

International Conference «Science and Society» (Гамільтон, Канада, 

2018),5
th 

International Conference «Perspectives of Science and Education» (Нью-

Йорк, США, 2019),Перша міжнародна конференція «Переклад і мова: 

компаративні студії (Київ, 2019 р.), Міжнародна конференція «Problems of 

Science and Education» (Будапешт, 2019). 

Публікації. Основні теоретичні та практичні результати дослідження 

викладено у монографії  «Порівняльна поетика: типологічний та 

перекладознавчий аспекти» – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 532 

с. (32,10 др.арк.), у розділі колективної монографії, а також у 64 публікаціях, з 

яких 32 статті у наукових фахових виданнях України, 10 статей в закордонних 

періодичних фахових виданнях, 2 статті у виданнях, що входять до 

міжнародних наукометричних баз, 20 публікацій в інших наукових виданнях та 

збірниках тез і матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 

шести розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаної літератури, списку джерел ілюстративного матеріалу та п’яти 

додатків. Список використаної літератури  нараховує 866 позицій, з яких 194 

іноземною мовою. Загальний обсяг роботи 599 с., основний текст – 435 с. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі обґрунтовано актуальність дослідження, презентовано його 

теоретичні передумови, сформульовано проблематику роботи, визначено її 

мету, завдання, об’єкт і предмет, охарактеризовано методи аналізу, окреслено 

теоретичне і практичне значення одержаних результатів, викладено положення, 

винесені на захист, подано відомості про апробацію основних положень 

дисертації, зазначено кількість та обсяг публікацій. 

У першому розділі «Національні поетичні картини світу: методологія 

дослідження» розглянуто ті трактування поняття «картина світу», що 

утвердилися в науковій літературі з часів його перших згадувань 

представниками німецької філософської традиції. Проаналізовано провідні 
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напрямки у дослідженні національних картин світу, описано ті уявлення про 

сутнісні характеристики поетичної картини світу, що набули поширення на 

сучасному етапі розвитку філологічної науки. Зроблено теоретико-

методологічне узагальнення основних наукових здобутків у вивченні 

лінгвопоетики, когнітивної поетики, порівняльної стилістики та літературної 

компаративістики. Обґрунтовано і представлено предметне поле та основні 

елементи категоріального апарату порівняльної когнітивної поетики.  

Поняття «картина світу», що здобуло статус терміна у цілій низці 

гуманітарних та природничих галузей, запозичено з німецькомовної наукової 

літератури, де різні елементи його концептуального змісту вербалізуються за 

допомогою принаймні чотирьох лексичних одиниць, кожна з яких має свої 

історико-філософські співвіднесення: Weltbegriff  (надрозумове, сенсорне 

сприйняття космосу, ідея чистого розуму І. Канта), Weltanschauung 

(інтелектуальне сприйняття космосу за Ф.В.Шеллінгом, у подальшому термін 

Ф. Шлеєрмахера, А.В.Шлеґеля, Новаліса, Г.В.Гегеля, Й. В. фон Гете), 

Weltansicht (мовна картина світу як результат об’єктивно-індивідуального 

сприйняття людиною навколишнього світу, термін В. фон Гумбольдта), 

Weltbild (термін, що корелює із середньовічним imago mundi – божественим 

задумом (за Платоном) та результатом створення світу (у християнській 

літературі)). Автори сучасних філософських, культурологічних і філологічних 

розвідок наслідують думку М. Гайдеґера, розрізняючи поняття «картина світу» 

як зображення «сущого» (Weltbild) та «світобачення»як позицію людини, її 

ставлення до сущого (Weltanchauung) (О. Корнілов, З. Попова, І. Стернін). На 

противагу часам античності, коли вважалося, що істина існує поза свідомістю 

людини, філософія Нового часу перетворює світ на картину, а людину на 

суб’єкта, наголошуючи на тому, що істина існує всередині людини. 

Національна картина світу є цілісною моделлю або інваріантом, 

притаманним певному типу культури, що проявляє себе через ряд варіантів, з-

поміж яких, зокрема: когнітивна, мовна та художня картини світу. Поетична 

картина світу є підвидом художньої картини світу, тобто цілісного образу, 

котрий матеріалізує світорозуміння і світосприйняття окремого автора, 

представників певного художнього напрямку чи певної епохи. Оскільки 

свобода вираження індивідуально-авторського начала у поетичному тексті 

завжди обмежується імперативом мовнокультурного простору, в якому існує 

автор твору, поетичний текст генерує «двічі вторинну» картину світу – 

опосередковану мовою та індивідуально-авторською концептуальною 

картиною світу.  

Таке розуміння сутності поетичного мовлення співвідноситься з поняттям 

внутрішньої форми як базисного елемента онтологічної основи художнього 

дискурсу, котре здобуло численних інтерпретацій у лінгвістиці та філософії 

мови. 

Започаткований в епоху еллінізму філософсько-естетичний напрям 

вивчення внутрішньої форми є закоріненим у платонівський «ейдос», який 
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позначав той прообразотвірний модельно-породжувальний принцип речей, що 

виступає вершиною предметно-смислового оформлення дійсності. 

Представники лінгвофілософського напряму (В. фон Гумбольдт, В. Вундт, 

Х. Штейнталь, О.О. Потебня, В. Дільтей) трактували внутрішню форму як 

мовне вираження певних домінант культурно-смислового простору. На 

сучасному етапі існує три провідні аспекти дослідження внутрішньої форми. Це 

лінгвістичний аспект (Н.Мігіріна, О.Снитко, Т.Кияк, В. Бібіхін, Б. Плотніков, 

Н. Ляшенко, М. Кочерган та ін.), великою мірою зосереджений на дослідженні 

найближчого етимологічного значення слова; поетикальний аспект (Г. Шпет, 

М. Бахтін, Г. Винокур, Р. Якобсон, М. Голянич, М. Рудяков та ін.), скерований 

на розкриття природи та специфічних характеристик художньої 

форми;філософський аспект (Е. Гусерль, М. Гайдеґер, Г.-Ґ. Ґадамер), 

пов’язаний із так званим «лінгвістичним переворотом», що відбувся у філософії 

в середині минулого століття, коли мова стала центральним об’єктом 

філософського аналізу. Два останні напрями перебувають у досить щільному 

зв’язку, оскільки філософське трактування внутрішньої форми ґрунтується на 

ототожненні сутності мови з її поетичністю.  

Значущість поняття «внутрішня форма» як відображення сутнісних 

світоглядних елементів  набуває особливої ваги у порівняльних дослідженнях 

мовного та поетичного матеріалу. Про це свідчить аналіз предметного поля та 

завдань типологічної і теоретико-перекладацької гілок порівняльної 

стилістики, а також літературної компаративістики, орієнтованих на 

вивчення, відповідно, внутрішньої форми мови та художньої внутрішньої 

форми. Саме ці дисципліни, разом із когнітивною поетикою, є донорськими 

для порівняльної когнітивної поетики, покликаної артикулювати універсальні 

та відмінні характеристики різнонаціональних поетичних світоглядів.  

Саме прояви внутрішньої форми і складають ту систему концептуальних 

смислів та їх взаємодій, що здобула назву поетичної картини світу, відтак, 

методологія порівняльної когнітивної поетики потребує залучення когнітивних 

категорій, здатних охопити ці прояви в їх художній цілісності. Тому у ролі 

стрижневого інструменту зіставлення національних поетичних картин світу 

запропоновано когнітивну категорію ґештальт, котра має співвіднесеність із 

поняттям внутрішньої форми (І. Кант, Г. В. Гегель, О. Лосєв, В. Телія) і 

визнається більш високоорганізованим видом когнітивної структури, ніж 

концепт, оскільки поєднує у собі чуттєве і раціональне в їх цілісності. Поняття 

ґештальт є також ширшим за поняття образ: воно визначається як багатомірне, 

комплексне відтворення певної ділянки дійсності, що охоплює у системний 

спосіб гомогенні і гетерогенні елементи, утворюючи нову, цілісну якість 

відображення. 

Внутрішня форма, тобто закріплена в слові концептуальна ознака, котра 

«характеризує і представляє концепти – образи, уявлення, асоціації, поняття, 

що є одиницями оперативної свідомості й пов’язуються з відповідним словом» 

(М.Голянич), виявляється у метафоричних співвіднесеннях даного слова з 
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іншими словами поетичного твору. Сукупність цих метафоричних 

співвіднесень у крос-текстовій перспективі (тобто у цілій низці художньо 

значущих текстів) і формує концептуальний зміст ґештальту в межах певної 

поетичної національної картини світу, оскільки метафоризація, з позицій 

когнітивістики, є ключовим, універсальним методом продукування нових 

смислів і нового образу світу. Концептуальний зміст характерних для певної 

поетичної традиції метафор й зв’язки між ними свідчать про ті загальні 

національно-часові особливості художньої свідомості, що зумовлюють 

специфіку поетичних картин світу.     

Порівняльна когнітивна поетика має два рівноправні аспекти: 

типологічний та теоретико-перекладацький. У поетичній картині світу, за 

М. Алефіренком, можна досліджувати три компоненти: 1) когнітивну складову, 

2) інтерпретаційний складник; 3) семіотичну природу. Мета типологічної 

гілки порівняльної когнітивної поетики полягає, головним чином, у розкритті 

когнітивної сутності поетичної картини світу, водночас теоретико-

перекладацька гілка є скерованою на дослідження її семіотичної природи. 

Адже семіотичний аспект дослідження перебуває у безпосередньому зв’язку як 

із питаннями сприйняття, розуміння, інтерпретації перекладачем джерельного 

поетичного образу (герменевтика перекладу), так і з аналізом дій перекладача, 

спрямованих на забезпечення бажаного впливу цільового поетичного тексту на 

реципієнта (прагматика перекладу). 

Типологічна гілка порівняльної когнітивної поетики має на меті виявлення 

прототипічних ґештальтів різнонаціональних поетичних картин світу. 

Підґрунтям для створення таких ґештальтів виступає метафоризація слів, що 

позначають ключові об’єкти, поняття і явища у межах різнонаціональних 

поетичних традицій. З позицій ґештальт-теорії метафора є результатом 

своєрідної «когнітивної лігатури» суміжних елементів із виокремленням 

спільної фігури (А.Безпаленко), яка виразно усвідомлюється автором метафори 

на тлі великої кількості інших виражальних елементів. Сукупність таких фігур, 

виявлена у крос-текстовому аналізі для ключових поетичних образів, і складає 

їх прототипічні ґештальт-формули в межах відповідного мовно-культурного 

простору.  

Перекладознавча гілка порівняльної когнітивної поетики скерована на 

з’ясування шляхів передачі внутрішньої семіотики джерельної культури 

засобами цільової мови, яка, по суті, містить код інших семіотичних 

взаємозв’язків. Внутрішня семіотика є текстом генетичної інформації, 

складовими якого є досліджувані ґештальти першотвору, задані матрицями 

поетичної картини світу. Наявність відмінних комбінаторних схем, що стали 

прототипічними для  певних значущих художніх елементів у різних 

етносеміотичних системах, створює проблеми адекватності представлення 

образу в термінах іншої внутрішньої семіотики та призводить до застосування 

адаптивних стратегій перекладу.  
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Окреслене коло питань підпадає під компетенцію перекладацької 

герменевтики, тобто проблематику тлумачення перекладачем оригінального 

тексту. Інтерпретація художнього змісту джерельного поетичного образу 

регламентує формування перекладацьких настанов і вибудовування глобальної 

стратегії перекладу поетичного тексту. Якісне, адекватне розуміння 

іншомовного поетичного ґештальту, як і «глибина прочитання тексту» 

(О.Лурія) загалом, передбачає ознайомленість його інтерпретатора з мовним, 

концептуальним та художньо-естетичним кодом культури-реципієнта, що 

уможливлює віднайдення стратегій адекватного, тобто функціонально 

еквівалентного перекладу. 

Ґештальт-формула поетичного знака надає уявлення про ті відмінності 

інтерпретації певної сутності у різнонаціональних поетичних традиціях, які 

можна позначити терміном паралакс. Цей термін використовується у 

теоретико-перекладацькому дослідженні, коли йдеться про перспективи 

відновлення образної системи оригіналу на новому етносеміотичному ґрунті.  

У другому розділі  «Мовна та етнокультурна складова поетичної 

норми. Мовно-концептуальний паралакс»  розкрито особливості мовної та 

етнокультурної складових лінгвопоетичної норми на прикладі явища 

персоніфікації, що належить до генетичних рис поетичного мовлення, яке бере 

свій початок в особливостях архаїчної, міфопоетичної свідомості та у наочний 

спосіб репрезентує прояви внутрішньої форми в її лінгвістичному і 

філософсько-естетичному розумінні. 

На початку розділу розглянуто поняття поетичної норми у порівняльній 

поетиці (за аналогією до запропонованої Ю.Степановим стилістичної норми 

для порівняльної стилістики), яке спирається на когнітивну складову поетичної 

картини світу. Виділено два аспекти поетичної норми: лінгвопоетичний і 

концептуальний. Лінгвопоетична норма є результантою взаємодії власне 

поетичного та мовного ряду, що знаходить своє повне вираження у граматичній 

поетиці. Концептуальна поетична норма пов’язана з проявами в авторській 

свідомості домінант ментального світу нації, або національної концептосфери. 

Основу для формування лінгвопоетичної норми у досліджуваних 

поетичних традиціях складають ті особливості мовних картин світу, що 

визначають специфіку гендерного профілю англійської та української мов. Під 

гендерним профілем мови розуміємо пропорційний зріз, що відбиває надані 

певною мовою можливості для персоніфікації об’єктів та абстрактних понять у 

вигляді сутностей чоловічого або жіночого роду.  

Аналіз явища поетичної персоніфікації дозволяє отримати достатньо 

переконливі свідчення про паралактичні тенденції у порівнюваних поетичних 

традиціях. Були виявлені різночитання у маскулінно-фемінінній категоризації 

речей на рівні мовних картин світу (мовний паралакс) у сполученні з 

відмінностями культурного характеру, відображеними у концептуальних 

картинах світу (концептуальний паралакс). Це спричинює досить промовисті 
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розбіжності у трактуванні персоніфікованих образів чоловічого і жіночого роду 

в межах поетичного універсуму (поетичний паралакс). 

Категорія роду ніколи не мала в англійській мові сильних позицій і навіть 

за часів свого існування у статусі граматичної категорії відзначалася браком 

чітких формальних ознак. Проте з огляду на те, що рід наразі визначається не 

формою слова, а його значенням, персоніфікація абстрактного поняття або 

неживого об’єкта  здійснюється у поетичному тексті на основі певної 

концептуальної матриці, що дозволяє констатувати приблизну гіпотетичну 

рівновагу між чоловічими і жіночими уособленнями в англійській мові, яка 

наділяє ознаками чоловічого роду активні сили, рішучі дії тощо, приписуючи 

жіночій рід слабкішим силам, тендітним почуттям і т.п.  

Домінантність фемінінного начала у гендерному профілі української 

мовної картини світу було визначено в результаті порівняльного аналізу 

564 вихідних одиниць української мови з семантично співвідносними з ними 

лексичними одиницями дев’яти мов світу. Обрані для аналізу мови належать до 

двох мовних сімей (індоєвропейської й афразійської), мови індоєвропейської 

сім’ї представлені чотирма мовними групами (слов’янською, германською, 

романською та грецькою). Релевантні одиниці української мови були виділені з 

опертям на Великий тлумачний словник сучасної української мови (2001 р.) на 

основі прототипічної тематичної належності персоніфікованих сутностей, 

виокремлених у межах англо-американської та української поетичних картин 

світу.  Їх було розподілено за п’ятьма тематичними групами, що позначають ті 

базисні предмети та явища дійсності, які через свою субстанціональну 

значимість найчастіше піддаються персоніфікації у художньому та 

нехудожньому мовленні. 

У ході дослідження виділено два основні види гендерного профілю мови: 

фемінінний та маскулінний, що характеризуються переважанням лексем, 

відповідно, жіночого та чоловічого роду. Фемінінний гендерний профіль 

виявляє дві модифікації: профіль домінантного типу, в якому лексеми, що 

належать до жіночого роду складають більш, ніж 50 % від загального числа 

проаналізованих лексем даної мови, та  профіль латентного типу, в якому 

кількість відповідних лексем не перевищує 50 %, незважаючи на те, що їх 

пропорційна частка превалює у порівнянні з лексемами чоловічого та 

середнього роду.  Домінантний тип фемінінного профілю має українська мова, 

водночас латентний тип фемінінного профілю виявлено на матеріалі 

болгарської, новогрецької, польської та російської мов: 

  Таблиця 1. Зведене пропорційне співвідношення лексем з різною 

родовою належністю для мов з гендерним профілем фемінінного типу 

 

      рід          

мова 

Жіночій рід Чоловічий рід Середній рід Множина 

Українська       63,2 %       20,1 %        15 %      1,7 % 

Болгарська        46,6 %       26,7 %        25,2 %      1,5 % 
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Новогрецька        46,4 %       18,3 %        34,3 %      1 % 

Польська        44,8 %       31,4 %        22,3 %      1,5 % 

Російська        43,7 %       32,2 %        23,4 %       1 % 

 

За цим самим принципом виявлені у ході дослідження маскулінні 

гендерні профілі івриту, французької, іспанської та італійської мов, які 

належать до домінантного типу: 

Таблиця 2. Зведене пропорційне співвідношення лексем з різною 

родовою належністю для мов з гендерним профілем маскулінного типу 

 

     рід           

  мова 

Чоловічий рід  Жіночій рід Множина 

Іврит       61,7 %      37,6 %     0,7 % 

Французька       58,6 %      39,8 %     1,6 % 

Іспанська       55,7 %      43,2 %     1 % 

Італійська       54,7 %      44,5 %     0,8 % 

 

       Водночас у гендерному профілі німецької мови перевага лексем чоловічого 

роду є настільки незначною, що його правомірно було б назвати не стільки 

маскулінним профілем латентного типу, скільки гендерним профілем 

змішаного типу: 

Таблиця 3. Пропорційне співвідношення лексем з різною родовою 

належністю в німецькій мові 

 

  рід 

мова 

Чоловічий рід  Жіночій рід Середній рід Множина 

Німецька      38,5 %      37,3 %      23,9 %      0,3 % 

 

Концептуальна поетична норма створюється за рахунок домінант 

концептуального змісту елементів дихотомії «чоловіче / жіноче» в англійській 

та українській лінгвокультурах. Менталітет західних та східних індоєвропейців 

відзначається різновекторністю ідеальних норм, позаяк перші вбачають 

ідеальний тип у чоловічій, а другі – у жіночій іпостасі.  Відповідно, чоловіче 

начало становить ідеальну норму англійської народної свідомості, що, зокрема, 

засвідчується вкоріненим в англосаксонській культурній традиції зв’язком між 

«англійськістю» та маскулінністю. Яскраво виражена також співвіднесеність 

маскулінного з позитивним началом, а жіночого з негативним. 

Компаративний аналіз гендерних стереотипів переконливо засвідчує 

відмінність змісту концептів МАСКУЛІННІСТЬ :: ФЕМІНІННІСТЬ в англо-

американській та українській лінгвокультурах. Домінантність, активність, 

рішучість та самодостатність, що вважаються родовими властивостями 

представників чоловічої статі, в англо-американських фразеологізмах 

виступають беззаперечними складовими маскулінності на противагу  
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покірливості, слабкості, пасивності, чуттєвості й залежності як 

загальновизнаним провідним характеристикам осіб жіночої статі. Натомість в 

українській лінгвокультурі немає однозначної кореляції, адже, як випливає з 

аналізу мовленнєвого матеріалу, український чоловічий стереотип радше 

кореспондується з такими характеристиками: пасивність, залежність, прагнення 

бути взятим під опіку. Водночас активність, рішучість, самодостатність, 

здатність узяти під опіку, а іноді й домінування, є, згідно із санкціонованими 

українською етноспільнотою очікуваннями, позитивними проявами жіночого 

характеру. 

Різновекторність ідеальних норм, характерних для англо-американської та 

української ментальності, є причиною належності порівнюваних етноспільнот 

до двох різних типів культури: за класифікацією Г. Ховстеде, відповідно, 

маскулінного :: фемінінного та індивідуалістичного :: колективістського. 

Зазначена закономірність визначає прототипічне для англійської ментальності 

нейтральне, а іноді й позитивне ставлення до безсімейності людини, 

ствердження її самодостатності, особливо стосовно осіб чоловічої статі. На 

противагу цьому українське суспільство традиційно санкціонує примат 

родинних зв’язків, обов’язковість шлюбу для обох статей і несхвальну оцінку 

безсімейного статусу. 

У третьому розділі «Гендерний профіль англо-американської та 

української поетичних картин світу. Поетичний паралакс» описано 

маскулінно-фемінінну категоризацію англо-американського та українського 

поетичного універсуму. 

Норми присвоєння поетичних ознак чоловічого та жіночого роду в англо-

американській поетичній картині світу зумовлені як історико-культурними 

традиціями, так і специфічними завданнями художнього осмислення дійсності 

та вимогами традиційного символічного коду. З’ясовано, що домінантною 

нормою присвоєння поетичної ознаки чоловічого роду в англо-американських 

поетичних текстах є присутність у відповідних образотвірних концептах 

смислів «сила», «енергія», «потужність». Тому фігура «маскулінність» 

виділяється у ґештальтах тих сутностей, що репрезентують базові категорії 

існування (LIFE, DEATH), часу (TIME, AGE, СENTURY) сильні пристрасні 

почуття та емоції (LOVE, PASSION, DESPAIR, REMORSE, FEAR, JOY, 

LAUGHTER), явища реальності, в яких актуалізується стихія сили, насилля, 

агресії (STRENGTH, MURDER, WAR), «верхній світ» або космос (UNIVERSE, 

HEAVEN), суворі пори року (WINTER, DECEMBER), потужні природні стихії 

(WIND, TEMPEST, STORM-BLAST, SUN, VESUVIUS, OCEAN, RIVER), а 

також великі, сильні рослини (OAK). Додатковим критерієм співвіднесення 

образотвірного концепту з сутністю чоловічого роду є властиве для 

літературних текстів пов’язування з чоловічим началом певних характеристик 

людської натури, які, за узвичаєними у суспільстві культурними стереотипами, 

осмислюються як типово чоловічі властивості або прагнення (GRANDEUR, 

AMBITION, HONESTY, TRUST). Нормативний для англомовної традиції 
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семантико-символічний принцип оживлення абстрактних понять та неживих 

об’єктів може кореспондуватися з вимогами традиційного символічного коду, 

як це спостерігається на прикладі персоніфікації природних стихій та явищ, 

коли  ознака чоловічого роду відповідає матрицям більш глибинного, 

архетипічного рівня (DAY, WIND, TEMPEST, STORM-BLAST, SUN, 

VESUVIUS, OCEAN, RIVER). 

Виявлено, що найпоширенішими сугестіями крос-текстових ґештальтів тих 

сутностей, які актуалізуються через персоніфіковані образи чоловічого роду, є 

сила, влада, жорстокість, агресія (образ божества, ідола, правителя, воїна-

загарбника, потужного ворога). Про це свідчить домінантна позиція фігури 

«сила» у ґештальті LOVE (50 %  від загальної кількості розгорнутих 

метафоричних контекстів з використанням персоніфікованого образу Любові / 

Кохання) та фігури «агресивність / насилля» у ґештальті TIME (48 % від 

загальної кількості розгорнутих метафор з використанням персоніфікованого 

образу Часу). Схожі показники виявляє і ґештальт DEATH, для якого вагомими 

виявляються фігури: «агресивність / насилля»,  «домінантність / верховенство» 

і «переможність / тріумфальність»  (відповідно: 40 %, 30 % та 20 % від 

загальної кількості метафор). Натомість фігура «милосердя» посідає у 

ґештальтах  DEATH і TIME вельми скромне місце: відповідно, 10 % та 7,4 %. 

Цей класичний для англомовної поезії ХVI  – XIX століть формат 

доповнюється в поетичних текстах ХХ сторіччя образом любові як 

раціоналістичної, прагматичної особи чоловічого роду, яка прозаїчно вершить 

свою буденну справу, що, вочевидь, узгоджується як із узвичаєним в 

англосаксонській культурі стереотипом, так і з базовою символічною 

співвіднесеністю чоловіка  ̶з раціональним, а жінки – з емоційним началом. 

Створення кластеру сталих ґештальтів з виділенням фігури «фемінінність» 

регулюється як лінгвокультурними нормами: традиційне приписування 

жіночого роду тим неживим об’єктам та абстрактним поняттям, що 

асоціюються з тендітністю, слабкістю та малими розмірами, так і канонами 

західноєвропейської символіки. Всі ґештальти, що співвідносяться з жіночим 

родом, корелюють з трьома базовими символічними іпостасями, які притаманні 

архетипічному образу Жінки: 1) позитивний аспект (образ Софії, Марії); 

2) аспект, пов’язаний з актуалізацією образу Magna Mater; 3) негативний аспект 

(образ спокусниці, Єви). Яскравим проявом співвіднесеності персоніфікованого 

образу жіночого роду з культурними стереотипами є уособлення властивостей 

людської натури, що асоціюються в англомовному середовищі з жіноцтвом 

(VANITY, DISSIMULATION, VENGEANCE, RUMOUR), а також приписування 

жіночого роду тим об’єктам, явищам та сутностям, що пов’язуються з 

мінливістю і непостійністю (FORTUNE, FAME, RENOWN, FATE, DESTINY, 

FASHION, WEATHER). 

У цілому гендерний профіль англо-американської поетичної картини світу 

має пропорційне представлення чоловічої та жіночої складових (за кількістю 

поетичних контекстів відповідно: 50,4 % та 49,6 %).  
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Чинна для англомовних текстів поетична норма визначає існування 

варіативних гештальтів поетичного знака, з виділенням фігури 

«маскулінність» або фігури «фемінінність». Причини цього етнопоетичного 

явища полягають, насамперед, у варіативності тлумачення, що може бути 

наслідком певних світоглядних зсувів на рівні національної поетичної картини 

світу, як, наприклад, «фемінінне» переосмислення в англо-американських 

поетичних текстах ХХ століття традиційно маскулінного образу смерті – 

DEATH = ВОНА – ЦЕ СЛАБКА ІСТОТА: I take you and pile high // the 

memories. // Death will break her claws // on some I keep.   (C.Sandberg)  

Варіативні ґештальти виникають також через особливості ідіостилю 

поета, авторського задуму, коли відхилення від загальноприйнятого алгоритму 

продиктовано цілісною смисловою структурою поетичного тексту. Тоді 

різногендерні іпостасі певної поетичної сутності можуть траплятися в одного й 

того самого автора. Наочним прикладом цього є гендерна інтерпретація образу 

кохання у творах Дж.Байрона:  LOVE = ВІН – ЦЕ ВОЇН: …He // Seems Love 

turn‟d a lieutenant of artillery! LOVE = ВІН – ЦЕ НЕВБЛАГАННА ВИЩА 

СИЛА: No more, with Love’s former devotion, we see:// He spreads his young wing, 

he retires with the blast;// The shroud of affection is Love‟s last adieu! LOVE = 

ВОНА – ЦЕ ІСТОТА, ПОРОДЖЕНА ВІДДАНІСТЮ: Devotion and her daughter 

Love. Досить прозорий натяк на жіночу іпостась міститься й у такий 

метафоричній характеристиці любові: Oh, Love! of whom great Caesar was the 

suitor, // Titus the master, Antony the slave.У ряді випадків наявність варіативних 

ґештальтів пояснюється невизначеністю гендерного статусу певного неживого 

об’єкта або абстрактної сутності в поетичній картині світу. Така 

амбівалентність поетичного роду є наслідком двоїстого символічного значення 

певного об’єкта або абстрактної сутності, яке може корелювати, з одного боку, 

з чоловічим родом, а, з іншого боку, з жіночим – SEA = ВІН – ЦЕ СИЛЬНЕ І 

НІЖНЕ СТВОРІННЯ: Comes that low sound from breeezes rustling over // The 

grass-crowned headland that conceals the shore? // No; „tis the earth-voice of the 

mighty sea, // Whispering how meek and gentle he can be! (W.Wordsworth); SEA = 

ВОНА – ЦЕ МІНЛИВА СУТНІСТЬ, ЩО НЕСЕ СМЕРТЬ: 

Sea waves are green and wet, 

But up from where they die, 

Rise other vaster yet, 

And those are brown and dry. 

They are the sea made land 

To come at the fisher town, 

And bury in solid sand 

The men she could not drown. 

She may not know cove and cape, 

          But she does not know mankind 

          If by any change of shape, 

          She hopes to cut off mind…      (R.Frost) 
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Лінгвопоетична норма персоніфікації в українській традиції полягає у 

слідуванні матрицям мовної картини світу або семантизації граматичного роду. 

Мовна родова маркованість української лексики, переломлена у поетичній 

моделі світу, визначає високий коефіцієнт оживленості українського 

поетичного універсуму, що контрастує з доволі низьким показником 

персоніфікованості англомовної поетичної картини світу. 

Це призводить до виникнення таких етнопоетичних явищ,як 

універсальне метафоричне ототожнення, метафора уречевлення та 

гендерний синтаксис. Основою універсального метафоричного ототожнення 

виступає ефект граматичної матриці, що є нормативним для поезії, написаної 

мовами, у яких наявна категорія грамматичного роду. Він полягає у 

гомогенності родових характеристик означуваного та означника метафоричного 

виразу, відхилення від яких сприймається як дисгармонійність, недосконалість і 

навіть неповноцінність поетичного вираження.  Отже, за приписами 

лінгвопоетичної норми, рід  означника незмінно віддзеркалює рід 

означуваного: 

Чоловічий рід:  Холодний обрій – синій змій 

В своє залізне коло владно 

          Узяв цей світ.                                        (В. Мисик)  

Жіночий рід: Так! Любов недаром продзвеніла 

В темну ніч огнистою стрілою.        (М. Рильський) 

Середній рід: Ніч  

Знесла яєчко тепле – сонце.                (В. Мисик) 

Уречевлення емоцій та почуттів людини не є, з поетичного погляду, 

проблемою для англійської мови, де усі слова, що позначають емоції, душевні 

стани (скажімо, pain, horror, fear, despair, love, joy, hope) та й саму людську 

психіку (soul, spirit)  вже aпріорі віднесені займенником it до неістот, речей 

неживого світу. За таких вихідних умов сам поетичний контекст примусить до 

актуалізації закладеного у мові смислу. Зовсім інший поетичний статус-кво 

спостерігається в українській культурній традиції, у якій  душа, дух, біль, 

страх, любов, розпач  і т.д. вже отримали первісну, латентну персоніфікацію в 

самій мові. У цьому випадку поетична мова, внаслідок феномену 

гіперсемантизації, значно підсилює семантику граматичного роду в процесах 

вторинного семіозису. Саме тому відповідні душевні стани та травматичні для 

внутрішнього світу людини переживання потребують своєрідного підсилення у 

вигляді уречевлення на метафоричному рівні:  ДУША – ЦЕ ЗАТВЕРДІЛА 

РЕЧОВИНА: … засклілу душу видубив мороз (В.Стус);…бо вже душа 

урвалась, як крижина (В.Стус); ДУХ – ЦЕ СКАМ’ЯНІЛА РЕЧОВИНА:  Не 

проси, о подорожній, хліба, // Хліб мойого духу скам’янів // Бог подасть… 

(І.Жиленко); БІЛЬ – ЦЕ МІНЕРАЛ: Тінь слова мого загусає в кристал // 

Великого болю (Л.Голота); РОЗПАЧ  – ЦЕ ЧАСТКА КАМ’ЯНОЇ ПОРОДИ:  і 

клякне твій розпач, неначе повік скам’яніла гроза (В.Стус). 
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Наявність гендерного синтаксису пояснюється ефектом родової атракції, 

спричиненої густотою образів жіночого роду в українській поезії. 

Встановлено, що гендерний профіль української поетичної картини світу 

має, на відміну від англо-американської, чітко виражену фемінінну домінанту. 

Про це свідчить як відсоток «фемінінних» ґештальтів (близько 62 %), так і 

пропорційна кількість поетичних контекстів, в яких ці ґештальти трапляються 

(58,3 %).  

Поетичний паралакс виявлено і на рівні преференцій у представленні трьох 

базових символічних аспектів архетипу Жінки. Негативний аспект цього 

архетипічного образу репрезентований в українській поезії набагато вужче, ніж 

в англо-американській. Відповідні ґештальти становлять тут лише 9,5% від 

загальної кількості елементів ґештальт-кластеру персоніфікованих сутностей 

жіночого роду, водночас в англомовній поетичній традиції їх корпус складає 

27,3%. Аналогічні тенденції можна констатувати й стосовно кількості 

контекстів, в яких зафіксовано негативність жіночого персоніфікованого 

образу: 5,9%  в українській поезії vs 27% у творах англо-американських авторів.  

Ще один прояв поетичного паралаксу полягає у суттєвій питомій вазі 

поетичних ґештальтів із сугестіями жіночого начала, що вибудовують свою 

смислову структуру на такій символічній іпостасі архетипу Жінка, як Magna 

Mater (19% від загальної кількості усіх «жіночих» ґештальтів vs 4,5% в 

англомовній поезії). 

На відміну від англомовної поетичної традиції, в українській поезії фігури 

«домінантність» і «агресивність» не є прототипічними для ґештальтів 

«маскулінних» сутностей. Натомість до специфічних фігур, що виділяються у 

ґештальтах як чоловічих, так і жіночих персоніфікованих сутностей, належить 

фігура «родинні / сімейні зв’язки» (23,3% vs 7,2% в англомовній поезії), 

регламентована концептуальною поетичною нормою англійської мови. 

Більша частина українських поетичних образів, наділених як чоловічими, 

так і жіночими конотаціями, є алегоричними персоніфікаціями об’єктів та 

явищ, значно менша їх кількість пов’язана з анімацією абстрактних понять, 

відповідно: 60,6 % і 27,6 %. Ці дані контрастують з персоніфікаційними 

преференціями в межах англомовної поетичної картини світу, де 78,7% усіх 

персоніфікацій побудовано на уособленні абстрактних понять і лише 20,5% – 

на приписуванні родової ознаки природним об’єктам. Водночас до українських 

етнопоетичних явищ можна віднести інтенсивне уособлення представників 

рослинного світу, а також значну, порівняно з англомовною поетичною 

традицією, кількість уособлених артефактів: 11,8% vs 0,8% в англо-

американській поезії.  

У четвертому розділі «Крос-текстова ґештальт-формула 

персоніфікованих сутностей: англійсько-українські паралелі» 
проаналізовано валентність і вектор асоціативної атракції тих персоніфікованих 

сутностей, що репрезентують архетипічну символіку. 
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У найбільш рельєфний спосіб конвергенція мовних та етнокультурних 

впливів спостерігається у стрижневих метафорах архетипічного ґатунку, 

побудованих на художньому перетворенні певних специфічних виявів мовної 

системи і культури вихідної поетичної традиції. Особлива складність структури 

таких образів переводить їх у статус крос-текстових ґештальт-формул, 

оскільки, будучи реалізованими у межах певної національної поетичної 

традиції у великій кількості художньо значущих контекстів, вони сформували 

навколо себе своєрідний образно-асоціативний ореол, що постав з 

прототипічних метафоричних і символічних співвіднесень. Сума цих 

співвіднесень і утворює ту крос-текстову ґештальт-формулу певної сутності 

архетипічного штибу, повноцінне відтворення якої є принципово неможливим 

у системі інших мовно-культурних координат. Родова ознака уособленого 

образу багато в чому визначає його валентність та вектор асоціативної атракції, 

характер метафоричних і символічних паралелей.  

Незмінна фігура «маскулінність» у ґештальт-формулі поетичного знака 

SUN сполучується з фігурами «домінантність», «агресивність», що 

кореспондуються з гендерними стереотипами англомовного культурного 

простору. Водночас, розгортання мотиву маскулінності підтримується за 

рахунок виділення у ґештальті поетичного знака SUN фігур «владність, 

царственість», «тріумфальність, перемога» та «агресивність, руйнівна 

сила, насилля», перша з яких втілює міфопоетичну семантику влади, друга – 

перемоги, а третя корелює з архаїчними уявленнями про каральну силу сонця 

та архетипом ВОГНЮ. Натомість, нечисленні випадки метафоричного 

співвіднесення сонця з чоловічим началом в українській поезії мають наслідком 

виокремлення фігур «життєдайність, батьківство», «божественність, 

владність» та «залежність, несамодостатність», які узгоджуються не лише з 

мотивами архаїчної образності – семантика шлюбу, родючості і влади 

(відповідно: перша та друга фігури), а й з гендерними стереотипами української 

етноспільноти (перша та третя фігури). Ґештальт поетичного знака СОНЦЕ, що 

зберігає середній рід, санкціонований матрицею української мови, 

характеризується актуалізацією фігури «малолітство, незрілість». Своєю 

чергою, уподібнення жіночого начала до денного світила спричиняє виділення 

у ґештальті поетичного знака СОНЦЕ фігур «домінантність», «зрячість», 

«озвученість, музикальність», «веселість», що узгоджуються з гендерним 

стереотипом жінки в українському культурному просторі (фігура 

«домінантність») та з провідними міфопоетичними мотивами (семантика влади, 

(перша і друга фігури), слова, сміху (третя і четверта фігури)). Руйнівна, 

агресивна іпостась сонця є малоактуальною для української поетичної традиції. 

Показово, що навіть у «силових» контекстах сонце може виступати як метафора 

не лише наступальної, а й оборонної зброї, не тільки як суб’єкт насильства, а й 

як його об’єкт.  

Безальтернативність фігури «фемінінність» у ґештальті поетичного знака 

MOON стає причиною створення відповідного образно-асоціативного ореолу 
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місяця в англійській поетичній традиції. Ґештальт-формула поетичного знака 

MOON містить фігури «залежність, несамодостатність» і «мінливість, 

зрадливість», які безпосередньо корелюють з панівними гендерними 

стереотипами англосаксонської культури. На рівні ж поетичної картини світу 

остання із зазначених фігур є закоріненою в архетип МЕТАМОРФОЗИ. Крім 

того, цілком очевидна співвіднесеність з архетипами спостерігається у фігурах 

«оманливість, нереальність», «божевілля, химерність», «пророкування, 

сила яснобачення» (архетипи ЖІНКА та АНІМА), «причетність до небуття, 

потойбічність» (архетипи ЖІНКА і СМЕРТЬ), які узгоджуються з 

характерним для західноєвропейської філософській традиції трактуванням 

жіночого як ірраціонального, темного начала. Властиве для української поезії 

ототожнення місяця лише з істотами чоловічого роду призводить до виділення 

уґештальті поетичного знака МІСЯЦЬ фігур «молодість, краса», «старість, 

немічність», «залежність, несамодостатність», що супроводжується 

безпосередньою наявністю персоніфікатора у вигляді сутності чоловічого роду. 

В інших поетичних контекстах, коли місяць персоніфікується як чоловіче 

начало тільки завдяки оживленню граматичного роду слова, на перший план 

виходять фігури «озвучення, музикальність» та «агресивність, руйнівна 

сила». 

Специфіка інтерпретації архетипічного образу в англо-американській та 

українській поетичних традиціях  визначається також його співвіднесеністю з 

певною природною стихією,  коли, за Г.Башляром,  поетична субстанція 

корелює з особливим типом матеріальної уяви, що спирається на одну з 

першостихій. У контексті цієї роботи першоелементи або першостихії 

трактуються як оніричні кореляти, що входять до складу ґештальт-формули 

поетичного знака. В обох порівнюваних поетичних універсумах оніричними 

корелятами персоніфікованих сутностей чоловічого роду виступають ВОГОНЬ, 

МЕТАЛ, ПОВІТРЯ, натомість універсальним оніричним корелятом 

персоніфікованих сутностей жіночого роду є ВОДА.  

У п’ятому розділі дисертації розглянуто поетичний паралакс у 

перекладознавчому аспекті. 

За перекладознавчими канонами художній, особливо поетичний текст, 

традиційно вважається найскладнішим матеріалом для перекладу. І, 

незважаючи на те, що доктрина неперекладності художнього тексту вже давно 

поступилася місцем постулату про його відносну перекладність, на шляху 

передачі концептуального змісту поетичного слова в іншомовному та 

іншокультурному смисловому просторі часто-густо виникають численні 

перешкоди. Ключ до розуміння природи цих різночитань, зумовлених 

розбіжностями у базових мовно-концептуальних настановах вихідної та 

цільової культур, може надати теоретико-перекладацька гілка порівняльної 

когнітивної поетики, в якій органічно поєднуються здобутки порівняльного 

аналізу вихідної та цільової поетичних систем з перекладознавчою 

інтерпретацією оригіналів і друготворів. Внутрішньо-семіотичні розбіжності 
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між константами різнонаціональних поетичних картин світу є проявом 

поетичного паралаксу, результати якого, з теоретико-перекладацького погляду, 

визначаються мірою вкоріненості відповідного поетичного ґештальту в образну 

систему першотвору, адже власне вона й зумовлює прегнантність даного 

ґештальту та схеми його читацького реконструювання у термінах вихідної 

культури. 

Нерелевантний паралакс виникає у тому випадку, коли фігура роду у 

ґештальті поетичного знака є елементом нульової художньої позиції і тому її 

нівелювання у цільовому тексті є нейтральним для адекватної передачі 

художнього змісту в перекладі. При усувному паралаксі фігура роду у ґештальті 

вихідного поетичного знака має слабку художню позицію, через те втрата 

оригінальної родової ознаки може бути компенсована за рахунок інших 

варіантів, які, незважаючи на свою лише приблизну відповідність першотвору, 

є цілком задовільними з позицій збереження його поетичного змісту. 

Кардинальний паралакс спостерігається під час спроб відтворити у друготворі 

той ключовий поетичний ґештальт оригіналу, що структурує базові смисли 

поетичного тексту, і тому він завжди пов’язаний з відносною перекладністю: у 

цьому випадку фігура роду перебуває у значимих для художнього змісту 

стосунках з іншими фігурами і корелятами у ґештальт-структурі відповідного 

поетичного знака.  

Передавання джерельних поетичних ґештальтів крос-текстового рівня є  

найпроблемнішим перекладацьким завданням, оскільки передбачає адекватне 

відтворення концептуальної стереоскопічності вихідного поетичного 

ґештальту, вписаного в асоціативно-алюзивний простір джерельної літератури. 

Відносна перекладність ґештальтів такого ґатунку наочно проявляється на 

прикладі амальгамного ґештальту, котрий є наслідком рекурентного 

триаспектного образного кодування певного поетичного знака як 

безпосередньо у тексті поетичного твору, так і в крос-текстовій перспективі. 

Інтратекстове структурування поетичного ґештальту здійснюється 

безпосередньо в межах твору, натомість його крос-текстове структурування 

відбувається у віддаленішому контексті: на рівні авторської індивідуальної 

картини світу та усієї загальнонаціональної поетичної традиції. Таким чином, 

амальгамний ґештальт структурується на трьох рівнях: інтратекстовому, 

авторському крос-текстовому (рівень авторської поетичної картини світу) та 

загальному крос-текстовому (рівень національної поетичної картини світу). Цей 

ґештальт у контрапунктний спосіб об’єднує цілу низку фігур, виділених 

завдяки багаторазовому висвітленню можливих ліній асоціативного зв’язку в 

метафорах вихідного поетичного тексту.  

Через ізоморфність цьому багатомірному образу може набувати 

стереоскопічності й інший ключовий образ твору: у нашому випадку це діада 

«місяць = Клеопатра» у п’єсі В. Шекспіра «Антоній і Клеопатра». 

Ускладненість ґештальту місяця в аналізованій драмі має причиною, 

насамперед, художньо-жанрові особливості п’єс Шекспіра, котрі, на відміну від 
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більш пізньої, світської  драми, не втратили зв’язку з релігійною обрядовістю і 

були створені у річищі традицій давньогрецької трагедії з її всесвітнім і  

всечасним  характером. Космічні тіла і сили, що у драмі нового часу отримують 

статус елементів пейзажу з певним символічним смислом, у шекспірівських 

п’єсах є безпосередніми учасниками дії або ж постійно фігурують у них саме у 

своєму «космічному» значенні. Образ місяця можна назвати наскрізним для 

драми «Антоній і Клеопатра», оскільки він трапляється тут 9 разів у різних 

метафоричних і символічних контекстах.  

У структурі амальгамного ґештальту виділено 10 фігур (експліцитних та 

імпліцитних) та один оніричний корелят, що мають основою фігуру роду у 

ґештальті мовного знака MOON, яка й виступає структуратором образної 

системи твору.  П’ять із виділених у ґештальті поетичного знака MOON фігур є 

експліцитними, тобто виокремленими на основі мовленнєвих використань 

образу місяця у тексті п’єси, а п’ять – імпліцитними, або такими, що 

структуруються на рівні крос-текстового ґештальту як в авторській, так і 

загальній англомовній поетичній картині світу. Заміна фігури роду в ґештальті 

поетичного знака MOON при перекладі твору на українську мову 

(кардинальний поетичний паралакс), з одного боку, тягне за собою руйнування 

гендерних конотацій камертонного для п’єси образу місяця, а з другого боку, 

спричиняє неминуче нівелювання тієї ґештальт-формули, яка в англійській 

культурній традиції характеризує міфопоетичну сутність MOON. Викликана 

цією обставиною зміна вектору у поетичному змісті друготвору має наслідком 

зменшення ступеню рекурентності образу місяця (його заміна образом ночі або 

зірниці (Б. Тен), ігнорування значимих для нього сугестій, наприклад, 

нівелювання фігури «залежність, несамостійність» та фігури «мінливість, 

зрадливість» за рахунок стилістичного спотворення епітетів (Б. Тен) або їх 

повного усунення (Б. Тен, П. Куліш). Отже, зміна родової ознаки місяця 

призводить до розпорошеності смислових акцентів оригіналу, адже частина 

експліцитних фігур у ґештальті поетичного знака MOON, хоча й зберігається у 

перекладі, але не є підпорядкованою магістральній смисловій вісі твору. Що ж 

стосується імпліцитних фігур, то вони взагалі залишаються у друготворі за 

межами інтерпретаційного поля, оскільки не мають опори у крос-текстовому 

просторі, тобто в українській поетичній традиції.  

Оскільки для російських друготворів поетичний паралакс не є 

кардинальним (фігури роду у ґештальтах MOON і ЛУНА збігаються), вони, 

здебільшого, не ігнорують ті фігури ґештальт-формули поетичного знака  

MOON, що було нівельовано в українському перекладі (фігура «залежність, 

несамостійність» у Б. Пастернака та фігура «мінливість, зрадливість» у 

М. Донського і Б. Пастернака). Проте, не підлягає сумніву загальне руйнування 

вихідного амальгамного ґештальту, зумовлене кардинальними відмінностями у 

крос-текстових ґештальт-формулах  поетичних знаків MOON і ЛУНА. 

У шостому розділі «Перекладацьке ремоделювання як інструмент 

реконструкції прототипічного ґештальту культури-реципієнта» 
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сформовано таксономію перекладацьких відхилень, що мають місце при 

іншомовному перекодуванні образності вихідного поетичного тексту, яке так 

чи інакше наслідує матриці концептуальної та поетичної картин світу культури-

реципієнта. 

Поетична картина світу вихідної та цільової культур, з якими неминуче 

доводиться мати справу будь-якому досліднику поетичних перекладів, є 

авторським переломленням колективного відображення світу в етнокультурній 

свідомості певної мовної спільноти. Відповідно, поетичний образ є 

індивідуальним тлумаченням елементів концептуальної та мовної картин світу і 

виступає носієм тих специфічних структур етнокультурної пам’яті, котрі 

спричинюють відносну перекладність поетичного тексту. Певне адаптування 

тексту художнього перекладу до очікувань цільової аудиторії, зумовлених 

специфікою концептуальних настанов культури-реципієнта, становить базове 

професійне завдання перекладача художньої літератури. З другого боку, цілком 

очевидно, що перекладач не виступає просто у ролі стороннього спостерігача, 

який фахово декодує смислову структуру вихідного тексту задля її адекватного 

відтворення засобами цільової мови. 

Текст будь-якого поетичного перекладу є продуктом перекладацької 

герменевтики, тобто наслідком інтерпретаційної діяльності творця цільового 

тексту, чия особистість сформувалася під впливом матриць концептуальної та 

поетичної картин світу цільової культури. В цій ситуації свідомість 

перекладача як читача вихідного тексту зіштовхується з проблемою створення 

«гарного», рівноважного ґештальту – симетричного цілого, побудова якого 

регулюється з позицій ґештальтпсихології законом «прегнантності», або 

тенденцією кожного психічного явища до набуття більш чіткої, довершеної 

форми.  

Саме тому у процесі відтворення образності першотвору перекладач як 

автор цільового поетичного тексту так чи інакше орієнтується на прототипічні 

ґештальти тієї поетичної картини світу, що утвердилася у його власній 

культурі. Прототипічний ґештальт визначається як крос-текстовий поетичний 

ґештальт, що інкорпорує у своїй структурі певну суму системно пов’язаних, 

сталих елементів, які зумовлюють специфіку функціонування відповідного 

поетичного знака у художніх текстах даної національно-культурної традиції. 

Паралактичні тенденції щодо тлумачення певного поетичного знака, закорінені 

у вихідній та цільовій історико-культурній традиції, виступають потужним 

стимулом до різноманітних свідомих або несвідомих відхилень перекладача від 

художньо-естетичного змісту першотвору. Таксономія подібних адаптивних 

стратегій включає декілька різновидів перекладацького ремоделювання 

поетичного ґештальту, скерованих на відновлення його світоглядної 

«впізнаваності» у цільовому лінгвокультурному просторі.  

Коли таке відновлення видається принципово неможливим, перекладач 

може вдатися навіть до вилучення вихідного поетичного знака з 

непрототипічною ґештальт-формулою. Перекладацьке ремоделювання як 
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інструмент реконструкції прототипічного ґештальту культури-реципієнта 

полягає у заміні вихідного поетичного знака в цільовому тексті, вмотивованій 

концептуальними або поетичними нормами цільової культури, а також у таких 

трансформаціях, як: 1) нівелювання вихідного поетичного знака внаслідок 

концептуального паралаксу; 2) деконструкція ґештальт-структури вихідного 

поетичного знака, вмотивована поетичними нормами цільової культури; 3) 

перебудова ґештальт-структури вихідного поетичного знака та її подальше 

розгортання  за поетичними нормами культури-реципієнта; 4) імплантація 

прототипічного ґештальта цільової культури на основі неґештальтного 

вихідного поетичного знака. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Специфіка національних поетичних картин світу, в яких відтворено 

художніми образами певне етноспецифічне світобачення, формується 

глибинними структурами поетичного тексту. Базова категорія теорії 

поетичного мовлення «внутрішня форма» зберігає свою першорядність і в 

порівняльно-поетичних студіях, виступаючи концептуальним орієнтиром  у 

розвідках типологічного та перекладознавчого спрямування. Лейтмотивність 

цієї категорії є очевидною для всіх трьох донорських дисциплін порівняльної 

когнітивної поетики – когнітивної поетики, порівняльної стилістики та 

літературної компаративістики. 

Когнітивна поетика спрямована, насамперед, на дешифрування 

внутрішньої форми поетичного образу як його когнітивного коду, або тієї 

змістотвірної величини, що поєднує довербальні і вербальні стадії 

номінативного акту. Порівняльна стилістика великою мірою зобов’язана 

своїм виникненням доктрині В. фон Гумбольдта про внутрішню форму мови 

як вираження національного світогляду. У фундаментальних працях з 

типологічної та теоретико-перекладацької порівняльної стилістики (Ш. Баллі, 

Ж.-П. Віне і Ж. Дарбельне, А. Мальблан, В. Г. Гак, Ю. Степанов) 

розкриваються особливості внутрішньої форми мовних фактів, які засвідчують 

специфічні риси мовних і концептуальних картин світу. Нарешті, літературна 

компаративістика включила до свого категоріального апарату термін 

“порівняльна поетика” саме тоді, коли порівняльно-літературознавчі студії 

переорієнтувалися з історико-генетичних на естетико-теоретичні дослідження, 

тобто зосередилися на аналізі художньої внутрішньої форми як 

конденсованому естетико-художньому змісті поетичного слова.  

Порівняльна когнітивна поетика є міждисциплінарною дисципліною, 

предметом якої виступають особливості внутрішньої форми, що 

характеризують ключові поетичні образи у порівнюваних поетичних традиціях, 

та способи їх відтворення у поетичному перекладі. Ефективний інструмент 

вивчення комплексного поетичного знака надає  ґештальт-теорія, оскільки її 

основний термін  ґештальт  означується як високоорганізована когнітивна 
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структура, яка сполучує різні рівні концептуальної інформації, поєднує у 

цілісність чуттєве і раціональне, будучи базисним елементом певного 

світовідчуття і світорозуміння. Порівняльне дослідження ґештальтів ключових 

поетичних знаків дозволяє охарактеризувати самобутність поетичної образності 

як продукту мовної та концептуальної “оптики”, притаманної певному 

лінгвокультурному простору. 

Типологічний напрям порівняльної когнітивної поетики є більшою 

мірою орієнтованим на розкриття когнітивної сутності поетичної картини 

світу, яке можна ефективно здійснити за умови застосування закону фігури / 

фона.  Адже сукупність когнітивно-відображальних фігур, виділених у певній 

мовно-культурній традиції на тлі великої кількості інших виражальних 

елементів, є підґрунтям прототипічних ґештальт-формул, характерних для 

певної поетичної картини світу, яка формується у межах відповідного 

лінгвокультурного простору. Якість і кількість фігур у структурі поетичного 

ґештальту може бути оцінена завдяки аналізу метафоричних зв’язків,  

характерних для цього ґештальту у крос-текстовій перспективі. Виведена у 

такій спосіб ґештальт-формула поетичного знака характеризує комбінаторність 

певної художньо значущої сутності, надаючи уявлення про відмінності її 

поетичного трактування у порівнюваних літературних традиціях. 

Перекладознавчий напрям порівняльної когнітивної поетики передбачає 

зосередженість здебільшого на семіотичних аспектах поетичного мовлення. 

Тому дослідження у цій царині мають базуватися, насамперед, на 

постулатах закону прегнантності як тенденції кожного психічного явища 

до набуття більш чіткої, довершеної форми. Дією саме цього закону 

регламентуються перекладацькі рішення стосовно вихідного поетичного 

ґештальту, який, у разі поетичного паралаксу, тобто відмінностей в оптиці 

світосприйняття на рівні національних поетичних картин світу, є ускладненим і 

непрототипічним для культури-реципієнта, а тому має бути ремодельованим 

згідно до канонів її внутрішньої семіотики.   

Поетичне мовлення є найяскравішим зразком безпосередніх зв’язків між 

мовним та художнім світобаченням, оскільки поезія набагато міцніше 

закорінена у мовну картину світу, ніж художня проза. Проте ступінь залежності 

поета від лексико-граматичних ресурсів мови є різним: якщо свобода, надана 

мистецькому самовираженню лексичною сферою є очевидною, то граматика 

апріорі сприймається як ars obligatoria, готова матриця-словоформа, до котрої 

поет має ставитися як до даності, підлаштовуючись під неї. Саме у поетиці 

граматичних категорій унаочнено спільність та відмінність шляхів 

перетворення мовної картини світу на художню концепцію буття в 

різнонаціональних поетичних системах. Тому актуальним питанням 

порівняльної когнітивної поетики є дослідження, передовсім, граматичного 

значення слова, адже якщо вибір лексичного значення більшою мірою засвідчує 

індивідуальність автора, його «насилля» над мовою, граматичне значення 

уособлює диктат мовної системи, «насилля» мовного начала над поетичним.  
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Явище поетичної персоніфікації, що є генетичною рисою поетичного 

мовлення, становить особливий інтерес для з’ясування глибинних розбіжностей 

поетичного осмислення дійсності у різних лінгвокультурних просторах. 

Стереотипи семантизації граматичного роду у межах певної національної 

поетичної картини світу на тлі історико-культурних традицій персоніфікації, 

що діють у мовах, позбавлених граматичної категорії роду, по суті, засвідчують 

специфіку маскулінно-фемінінної категоризації поетичного універсуму.  Під 

час розгортання у поетичному тексті персоніфікований поетичний образ вбирає 

у себе всі уявлення, почуття та асоціації, пов’язані з концептами 

«маскулінність»: «фемінінність» у відповідному лінгвокультурному просторі. 

Основою лінгвопоетичної норми виступають ті особливості мовних картин 

світу, що визначають специфіку гендерного профілю мови як пропорційного 

зрізу, котрий відбиває можливості, надані мовною системою для поетичної 

маскулінно-фемінінної категоризації об’єктів та абстрактних понять. Якщо рід 

є не морфологічною, а ментальною категорією, його вибір для поетичної 

персоніфікації визначається певними узвичаєними в історико-культурній 

традиції концептуальними матрицями. Тоді чинна поетична норма може 

регламентувати існування варіативних ґештальтів поетичного знака з 

альтернативним виділенням фігур «маскулінність» та«фемінінність». Якщо 

лінгвопоетична норма персоніфікації полягає у семантизації граматичного 

роду, тобто у слідуванні матрицям мовної картини світу, первинна або мовна 

родова маркованість лексики, переломлена у поетичній моделі світу, є основою 

для домінантності певної родової стихії в поетичних образах. 

Персоніфіковані сутності, пов’язані з архетипічною символікою, наділено 

особливим художнім статусом, адже їх присутність у великій кількості 

художньо значимих контекстів сформувала своєрідний образно-асоціативний 

ореол, генерований рекурентними метафоричними і символічними 

співвіднесеннями. Крос-текстова ґештальт-формула такого поетичного знака 

визначає його внутрішньо-семіотичну валентність та співвіднесеність з 

певними асоціативними полями, архетипами, першостихіями, формуючись на 

основі прототипічних  комбінаторних схем відповідної поетичної і 

загальнокультурної традиції. 

Перекладацький аспект порівняльної когнітивної поетики орієнтований на 

вивчення внутрішньо-семіотичного виміру поетичної картини світу.  З огляду 

на відмінності у мовних системах, специфіку концептуалізації дійсності у 

різних культурах та самобутність естетичного відчуття, що втілюється у 

національних поетичних картинах світу, однакові за денотативним змістом 

лексеми різних мов мають різні референційні або «резонансні» поля. Внаслідок 

того спільного впливу, що чиниться кожною із порівнюваних мов, культур та 

літератур на код поетичного слова, формується етноспецифічна концептуальна 

структура, яка, залежно від авторського задуму, може ставати транслятором 

однієї чи декількох смислових ліній вихідного поетичного тексту. Будучи 

носієм конденсованого мовного та історико-культурного коду джерельної 
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культури, вихідний поетичний ґештальт виявляється концептуально 

непрототипічним для культури-реципієнта, що й стає причиною його лише 

відносної перекладності. 

Якщо непрототипічна фігура у вихідному поетичному ґештальті є 

елементом сильної художньої позиції, задіяним у вибудові  структур глибинної 

поетичної семантики, будь-яка її перекладацька компенсація у друготворі 

неминуче матиме наслідком несхожість асоціативної резонансності 

джерельного та цільового поетичного образу, що, в кінцевому рахунку, 

призведе до несхожості смислових структур першотвору і тексту перекладу. 

Ступінь перекладності вихідного поетичного ґештальту визначається також 

розгорнутістю його структури, тобто мірою її заґрунтованості в асоціативно-

алюзивний простір джерельної поетичної традиції. Отже, коли стрижневий 

образ поетичного цілого віддзеркалює певні специфічні моменти мовної або 

концептуальної картини світу, він завжди залишається, з художнього погляду, 

лише умовно перекладеним (кардинальний паралакс). Художньо перетворена 

конвергенція мовних та етнокультурних впливів, генерованих мовною 

системою і культурою вихідної поетичної традиції, проявляється у найбільш 

рельєфний спосіб в амальгамному ґештальті, який створюється у вихідному 

поетичному тексті внаслідок три аспектного структурування образу. Особлива 

структурна ускладненість таких комплексних образів не піддається повноцінній 

реконструкції у системі інших мовно-культурних координат. 

Засадничі аспекти перекладацької герменевтики закорінені у 

закономірностях, що артикулюються завдяки типологічним дослідженням 

поетичного матеріалу. Герменевтичний аналіз вихідного тексту, який  є 

початковим у всіх моделях перекладу, регламентує другий етап 

перекладацького процесу, що полягає у перекодуванні смислів першотвору на 

мову перекладу. Будучи представником іншої герменевтичної установки 

перекладач доволі часто робить свій вибір підсвідомо, мимоволі інтерпретуючи 

смислові акценти першотвору у річищі рідної йому мовної, культурної та 

художньо-естетичної традиції. З позицій ґештальт-теорії перекладацька 

інтерпретація вихідного поетичного комплексного знака так чи інакше 

пов’язана з моделюванням «прегнантного», довершеного ґештальту на іншому 

етносеміотичному ґрунті.  

Перекладацьке відхилення від оригіналу, спровоковане впливом домінант 

власної культури та власної естетичної традиції на свідомість перекладача, 

можна категорізувати як прояв концептуального або поетичного паралаксу. 

Адаптивні стратегії, застосовані у реконструкції вихідного поетичного 

ґештальта, регламентуються лекалами тих ґештальт-формул, що сприймаються 

як гармонійні і врівноважені з позицій моделі поетичного світобачення, яка 

сформувалася у рамках  культури-реципієнта. 

Проведене дослідження надало можливість визначити предмет та 

інструментарій компаративного дослідження поетичного матеріалу як у 

типологічному, так і в теоретико-перекладацькому аспекті. Запропонований 
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метод виявлення поетичного паралаксу шляхом виділення фігур крос-текстових 

поетичних ґештальтів  дозволяє формалізувати конфігурації смислових 

елементів, що є прототипічними для порівнюваних поетичних традицій, та 

описати закономірності перевираження засобами іншої мови концептуального 

змісту комплексного поетичного образа.  

Перспективи цього дослідження вбачаємо у вивченні ґештальтності 

національних поетичних картин світу на прикладі художньо-естетичного 

переломлення інших граматичних і лексичних категорій крізь призму 

різнонаціональних поетичних світобачень як у типологічному, так і в 

перекладознавчому аспектах. 
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У дисертації вперше з’ясовано й осмислено у світлі сучасних наукових 

парадигм теоретико-методологічні засади типологічного і перекладознавчого 

аспектів порівняльної когнітивної поетики, що надають можливість виявити та 

зіставити концептуальні характеристики сутнісних елементів 

різнонаціональних поетичних картин світу, і, на основі отриманих результатів, 

визначити перспективи їх адекватного відтворення у перекладі. 

Обґрунтовано доцільність застосування принципів ґештальт-теорії у 

когнітивних порівняльно-поетичних дослідженнях типологічного та теоретико-

перекладацького спрямування. 

Розроблено комплексну методику ґештальт-аналізу універсальних й 

етноспецифічних образних зв’язків, сформованих у межах різнонаціональних 

поетичних картин світу згідно з особливостями мовних систем, культурних 

стереотипів та форм естетичного сприйняття, що утвердилися у відповідному 

лінгвокультурному середовищі. 

Використані методи аналізу уможливили виявлення концептуальних 

конфігурацій, що склалися внаслідок художнього осмислення граматичної 

категорії роду на рівні поетичної картини світу в англо-американській та 

українській літературних традиціях. Змістове та структурне співвіднесення 

ґештальтів ключових персоніфікованих сутностей, сформованих у межах 

різнонаціональних поетичних систем, дозволило розробити теоретико-

методологічні основи перекладацької інтерпретації джерельних поетичних 

ґештальтів в аспекті перекодування їх концептуального змісту у цільовому 

поетичному тексті. 

Ключові слова:  поетична картина світу, мовна картина світу, порівняльна  

когнітивна поетика, граматичний рід, гендерний профіль мови, ґештальт, 

фігура, паралакс, перекладацька герменевтика, перекладність, перекладацьке 

ремоделювання, поетичний переклад. 
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Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук 

по специальностям 10.02.15 – общее языкознание, 10.02.16 – переводоведение. 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченка, Министерство 

образования и науки. – Киев, 2019. 

В диссертации впервые осмыслены и описаны в свете современных 

научных парадигм теоретико-методологические основы типологического и 

переводоведческого направлений сравнительной когнитивной поэтики, 

предоставляющие возможность выявить и сопоставить характеристики 

сущностных элементов разнонациональных поэтических картин мира, и, на 

основе полученных результатов, определить перспективы адекватного 

воссоздания их концептуального содержания в переводе.  
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Обоснована целесообразность использования принципов гештальт-теории 

в когнитивных сравнительно-поэтических исследованиях типологического и 

переводоведческого характера.  

Разработана комплексная методика гештальт-анализа универсальных и 

этноспецифических образных связей, сформированных на уровне 

национальных поэтических картин мира с учѐтом особенностей языковых 

систем, культурных стереотипов и форм эстетического восприятия, 

характерных для определѐнного лингвокультурного пространства. 

Применѐнные в исследовании методы анализа позволили выявить 

концептуальные конфигурации, сложившиеся на уровне поэтической картины 

мира вследствие художественного осмысления грамматической категории рода 

в англо-американской и украинской литературных традициях. Содержательное 

и структурное соотнесение гештальтов ключевых персонифицированных 

сущностей, сформировавшихся в рамках разнонациональных поэтических 

систем, дало возможность разработать теоретико-методологическую базу 

переводческой интерпретации исходных поэтическихгештальтов в аспекте 

перекодирования их концептуального содержания в целевом поэтическом 

тексте. 

Ключевые слова: поэтическая картина мира, языковая картина мира, 

cравнительная когнитивная поэтика, грамматический род, гендерный профиль 

языка, гештальт, фигура, параллакс, переводческая герменевтика, 

переводимость, переводческое ремоделирование, поэтический перевод.  

 

ANNOTATION 

 

Doubenko O. National Poetic Worldviews in Linguocognitive and 

Translatological Perspectives. – Manuscript. 

Тhesis for the doctoral degree in philology, specialities 10.02.15 – general 

linguistics and 10.02.16 – translation studies. Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Ministry of Education and Science. – Kyiv, 2019. 

The investigation presents the first endeavour in the realm of modern linguistics 

to highlight the theoretical-methodological framework of comparative cognitive 

poetics as that domain of study which would facilitate an effective examination of the 

in-depth semantics ciphered in the poetic images of different language and cultural 

affiliation. 

The thesis offers a comprehensive analysis of universal and idioethnic cognitive 

characteristics encoded in those pivotal poetic images that have found their 

articulation at the level of national poetic worldviews. The nature of this cognitive 

content is anchored in the idiosyncrasies of language systems, cultural stereotypes 

and forms of aesthetic perception typical of the corresponding linguocultural milieu. 

The key instrument of comparing national poetic worldviews is seen in the 

cognitive category of gestalt that is capable of embracing poetic inner form in its 

polyphonic wholeness. Gestalt is regarded to be a more high-order type of cognitive 
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structure than concept, as it combines in a holistic manner the perceptual and the 

rational. The notion of gestalt is also wider than that of image, because the former is 

defined as a multidimensional, complex image of a certain segment of reality that in a 

systemic way encompasses homogeneous and heterogeneous elements and creates a 

new, holistic quality of reflection which cannot be reduced to the sum of its parts. 

The sum total of cognitive-reflective figures, or distinctly perceived gestalt 

elements that are isolated by representatives of a certain linguocultural community 

against the background of other expressive elements, form the substratum for 

prototypical gestalt-formulas of a national poetic mapping of the world. Inevitable 

differences in the interpretation of key poetic signs observed in national poetic 

worldviews may be designated by the term parallax which, due to its etymology, 

conveys the essence of these distinctions to the best advantage. 

The gestalt-formula displayed by a certain poetic sign in a cross-cultural 

perspective gives evidence of its semiotic valency, or its correlation with those 

associative fields, archetypes and primary elements that participate in shaping of a 

peculiar figurative-associative halo intrinsic to the corresponding sign in poetic 

contexts. The generation of such gestalt is governed by the prototypical combinatorial 

schemes of the poetic and cultural national traditions. 

Personification that represents a genetic feature of poetic speech which stems 

from the features of archaic, mythological mentality gives convincing illustrations of 

inner form in its both linguistic and philosophical-aesthetic understanding. A 

multiple-aspect analysis of those language and conceptual factors that predetermine 

the specificity of personified images in Anglo-American and Ukrainian cultures 

provides graphic examples of parallactic tendencies in the compared poetic traditions 

and testifies differences in masculine-feminine categorization of objects, phenomena 

and abstract notions, observed at the level of: language worldviews (language 

parallax), conceptual worldviews (conceptual parallax) and poetic worldviews 

(poetic parallax). 

The national poetic mapping of the world is defined as a holistic system of 

conceptual meanings and their interaction that reflects ethnocultural features of 

artistic Weltanschauung at the level of unconscious knowledge which are represented 

in poetic speech. Accordingly, poetic image is an individual interpretation of 

conceptual and language poetic mappings of the world, the carrier of condensed 

lingual, historical and cultural codes that condition relative translatability of poetic 

images. In this situation the reader of both the source and target poetic texts confronts 

the task of creating a balanced gestalt or that symmetric wholeness which is built up 

in compliance with the law of good gestalt that stipulates human disposition to 

distinct, completed forms. 

In a translatological aspect the consequences of inner-semiotic incongruence 

become especially evident in case of cardinal poetic parallax when inherent gender 

characteristics of the source key image are leveled or eliminated in the target text, 

predetermining crucial differences in the associative fields generated by the source 

and target poetic signs.  
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The most convincing instance of a relatively translatable poetic sign can be 

found in amalgam or counterpoint gestalt that unites in its structure a number of 

explicit and implicit figures. Amalgam gestalt represents a result of two-aspect cross-

textual structuring which is effected at the level of individual author’s worldview and 

national poetic worldview as well as of intratextual structuring which takes place 

immediately within the framework of the poetic text. Such three-fold encoding of 

poetic meaning into textual structures leads to the emergence of a semantically 

polyphonic amalgam gestalt that defies faithful conveyance by means of the target 

language.   

Кey words: poetic worldview, language worldview, comparative cognitive 

poetics, grammatical gender, gender profile of language, gestalt, figure, parallax, 

translational hermeneutics, translatability, translational remodelling, poetic 

translation. 
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