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АНОТАЦІЯ 
 

Алієва О. Н. Семантика, структура, функціонування інваріанта англійського 

терміна мистецтва. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови (03 – гуманітарні науки). – Львівський 

національний університет імені Івана Франка, Львів, 2017. 

Дисертаційне дослідження присвячено вивченню феномена семантичного 

інваріанта англійського терміна мистецтва, семантичних процесів, які діють у 

самій структурі терміна,  створюючи полісемічне слово та забезпечуючи єдність 

різноманітних смислів у межах однієї фіксованої морфологічної оболонки. 

Семантичний інваріант - рушійна сила, яка впливає на розвиток слова, і, тому без 

спроб аналізу та моделювання його структури, її впливу на функціональний 

розвиток слова та його особливості, є неможливим  дослідження будь-якої 

терміносистеми, і мистецтва у тому числі. 

Актуальність дослідження визначається спрямованістю сучасних 

семантичних студій на вивчення глибинних процесів розвитку мовних одиниць, 

зокрема у складних та розвинутих терміносистемах, якою є система термінів 

мистецтва,  та впливу  цих процесів на розвиток та функціонування 

концептуальних структур у складі терміносистем. 

Матеріалом дослідження слугували 2575 англійських термінів мистецтва, 

відібраних методом суцільної вибірки із лексикографічних джерел та англомовної  

фахової літератури з мистецтва і мистецтвознавства, художньої, мемуарної, 

публіцистичної літератури загальним обсягом 8715 сторінок.  

Наукова новизна роботи полягає в обґрунтуванні інтегративного 

структурно-семантичного підходу до аналізу семантичного інваріанта термінів 

мистецтва. Вперше здійснено комплексне дослідження семантичного інваріанта 

термінів мистецтва на базі лексикографічних джерел, фахових та художніх 

текстів, а також широкого екстралінгвістичного матеріалу; визначено структурні і 

семантичні характеристики інваріанта, виокремлено його семантичну структуру; 

досліджено взаємозв’язки між компонентами структури полісемічного терміна 
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мистецтва і структурою його інваріанта, простежено функційну реалізацію 

семантичного інваріанта; досліджено роль семантичного інваріанта у створенні 

концепту певної структури,  розгалуженої системи нових концептуальних 

структур та взаємовідносин між ними; розроблено комплексну методику 

дослідження, спрямовану на виявлення семантичних інваріантів термінів 

мистецтва та дослідження їх ролі у словотвірному семантичному та функційному 

процесах. 

Практичне значення дисертації  полягає у можливості її використання у 

викладанні лекційних курсів із лексикології англійської мови (розділи: 

«Семасіологія», «Слово», «Словотвір», «Термін», «Термінологія», «Галузеве 

термінознавство»,  «Системні відношення в лексиці», «Англійська фахова мова»), 

у лексикографічній практиці, для семантичного аналізу термінів інших 

терміносистем, у проведенні практичних занять з англійської мови, у написанні 

курсових, магістерських, дисертаційних робіт, в укладанні навчально-методичних 

посібників, галузевих словників тощо. 

        Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу (якому 

передує анотація українською та англійською мовами), чотирьох  розділів із 

висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел 

загальним обсягом 463 видання, у тому числі 167 джерел ілюстративного 

матеріалу, 4 схем та 2 додатків (А.1 – А.23, Б).         

         У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

семантичного інваріанта англійського терміна мистецтва» закладено 

підвалини дослідження, розглянуто проблему значення у термінологічних 

дослідженнях,  теоретичні дослідження інваріанта значення слова, термін, як 

мовну універсалію, і, зокрема, термін мистецтва, його семантико-функційні 

особливості у комплексі фахових терміносистем, висвітлено методологічні засади 

дослідження терміносистеми мистецтва – методологію дослідження, методи та 

прийоми аналізу, визначено основні етапи дослідження. 

          У другому розділі «Семантична структура інваріанта терміна 

мистецтва» визначено та досліджено семантичну структуру інваріанта термінів – 



 III 

членів гіпер-гіпонімічного тематичного ряду grotesque (grotesque, arabesque, 

gargoyle, chimera, baboonery, drollery, misericord) та однокореневого терміна 

grotto, і його етимологічного дублета crypt, та інших термінів мистецтва, 

виокремлено і досліджено семантичний інваріантний компонент-символ rocaille, 

дискретну і недискретну частини структури семантичного інваріанта, в т.ч. 

символічний і міфологічний рівні. Побудовано схеми семантичної структури 

інваріантів, смислів терміна, концептуальні фреймові моделі інваріантів, 

досліджено ідеалізовані когнітивні моделі, категоріальні прототипи, а також 

вплив інваріанта на явище семантичної транстермінологічної екстраполяції. 

Здійснено синтез різнотипових підходів у дослідженні структури  інваріанта. 

          У третьому розділі «Структурно-семантичні параметри інваріанта 

терміна мистецтва. Роль інваріанта у виникненні нових концептуальних 

рядів та інваріантів» виявлено і досліджено структурно-семантичні параметри 

інваріанта термінів тематичного концептуального ряду baroque, rocaille, rococo та 

термінів – членів тематичного термінологічного ряду  концепту LUMEN, LIGHT 

(illumination, illustration, luminism, impressionism) та інших термінів мистецтва, 

побудовано схеми семантичної структури смислів терміна, виявлено і досліджено 

роль  багаторівневої структури інваріантів у процесі виникнення нового 

концептуального ряду та його інваріантів. Досліджено реалізацію концепту в 

інваріанті кореневої морфеми та інваріанти афіксальних морфем, виявлено і 

проаналізовано експліцитні та імпліцитні інваріантні моделі у складі інваріанта.  

Досліджено вплив семантичного інваріанта у категоріальних прототипових та 

фреймових аспектах, і міжконцептуальних взаємозв’язках.  

           У четвертому розділі «Функційна семантико-комунікативна парадигма 

інваріанта терміна мистецтва»  досліджено функціонування семантичного 

інваріанта термінів мистецтва у фахових текстах, функційно-комунікативні 

особливості інваріанта комплексу термінів portrait, tracery, relief, palette, knot, 

blend, stain, empire, визначено комплексні взаємозв’язки семантичних 

компонентів та рівнів структурно-функційної парадигми інваріанта, їх роль у 

семантичних процесах розвитку термінів, що дозволило простежити 
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функціонування та роль семантичного інваріанта у різних типах фахового 

дискурсу. 

Досліджувана термінологія мистецтва посідає дещо особливе місце серед 

фахових терміносистем, що можна пояснити особливостями сфери денотатів, які 

ця терміносистема позначає. Такі фактори, як довгий історичний шлях її розвитку 

та сильний зв’язок, дифузність із загальновживаною лексикою; складна (навіть у 

чисто географічному плані) система міжмовних семантичних зв’язків 

відображаються на розвитку семантичної структури лексем. Потрібно також 

зазначити, що часто є об’єктивно зумовленою неможливість застосування до 

термінів мистецтва вимог щодо їх однозначності, точності, емоційної 

нейтральності та незалежності від тексту. Усі ці чинники зумовлюють складну 

систему мотиваційних зв’язків, рівнів та компонентів термінів мистецтва, та 

структури їх семантичних інваріантів. 

Виникнення та функціонування термінологічних смислів важко пояснити (а 

тим паче, спрогнозувати їх подальший розвиток) без детального аналізу 

семантичної структури як єдиного цілого.  У процесі такого аналізу неможливо 

обійтися без врахування спільного семантичного компонента – інваріанта, який 

дає змогу пояснити не лише складність семантичної структури і характер 

взаємозв’язків смислів, але і спрогнозувати подальший його розвиток. 

Досліджено терміно-одиницю функціонально (функціонування кожного 

окремого смислу слова) і аналітично (виокремлення спільного семантичного 

компонента – інваріанта із його семної структури), та проаналізовано вплив 

інваріантного компонента на функціонування терміна у термінологічному 

семантичному полі. 

 У процесі дослідження функціонування термінів мистецтва у різних видах 

фахового термінологічного дискурсу проаналізовано реалізацію ролі 

семантичного інваріанта і його структури. Визначено, що реалізується вплив як 

саміх семантичних компонентів, так і усієї інваріантної моделі, яка розглядається 

як єдиний семантичний комплекс. 
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 У процесі дослідження виявлено, що семантичний інваріант терміна 

мистецтва має складну ієрархічну структуру, яка  містить у собі як експліцитні, 

так і імпліцитні диференційні семантичні компоненти. Ця структура.складається з 

багатьох семантичних рівнів. Виявлено і досліджено визначальний вплив 

структури семантичного інваріанта на термінологічний розвиток, а також на 

багатогранність семантичних зв’язків між термінологічною та загальновживаною 

лексикою, що уможливлює існування процесів транстермінологізації.     

      Дослідження семантичних інваріантів членів гіпер-гіпонімічних, 

тематичних рядів (рядів grotesque; baroque, rocaille, rococo; тематичного 

термінологічного ряду  концепту LUMEN, LIGHT) дають можливість дійти 

висновку про те, що семантичний інваріант гіпероніму входить до складу 

семантичних інваріантів когіпонімів, і під час цього процесу відбуваються певні 

«перестановки» та корекція диференційних семантичних компонентів його 

складу, що відображається у різних ступенях інтенсивності аналогічних 

диференційних семантичних компонентів у складі когіпонімів. 

 Дослідження сем. інваріантів термінів мистецтва на семантико-

морфологічному рівні дозволило поглибити уявлення про співвідношення 

семантичних рівнів у структурі інваріанта та про семантичні функції 

дериваційних процесів у формуванні інваріанта. 

 Дослідження функційних  особливостей структури семантичного  інваріанта 

створює можливості для пояснення та певного прогнозування існування та 

розвитку терміна у різних терміносистемах. Результати такого семантико-

функційного аналізу можуть бути використані для вивчення складних типів 

семантичної похідності,  що дозволяє пояснити  зміни у лексичній структурі 

терміна та семантичні особливості  різних смислів, які формують структуру 

полісемічного терміна.  Вважаємо, що такий підхід сприяє виявленню нових, 

навіть несподіваних етимологій, та розумінню спірних і неясних семантичних 

явищ. 

У процесі дослідження вивлено, що семантичні інваріанти термінів 

мистецтва мають ряд своїх характерних особливостей, тому що є відображеннями 
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денотатів зі складною структурою, зокрема, позначувані цими термінами 

денотати вже самі є складними художніми образами із високим ступенем 

символічності.  

Ключові слова: семантичний інваріант, семантична структура, термін, 

термінологічна система, смисл, семантична опозиція, концепт, термінологічне 

поле, диференційна семантична ознака, інтегральна семантична ознака. 

 

 

ABSTRACT 
 

Aliyeva O. N. Semantics, Structure, Functioning of English Art Term Invariant. – 

Qualifying academic paper – manuscript copyright. 

Thesis for the Candidate Degree in Philology in Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages (03 – Humanities Studies). – Lviv Ivan Franko National University, Lviv, 

2017. 

The thesis dwells upon English art term semantic invariant phenomenon and the 

processes within term structure, which creates a polysemic word and ensures unity of 

various senses within one fixed morphological form.  Semantic invariant is the moving 

force that influences the word development. Therefore, it seems impossible to 

investigate any terminological system, art terminology in particular, without attempts to 

analyze and to model semantic invariant structure and its impact on word functioning 

and development.  

The topicality of the research is determined by the fact that modern semantic 

studies are oriented on the investigation of deep processes, which are connected with 

language units development, particularly in complex and elaborated terminological 

systems such as art terminology. The way such processes bring influence on conceptual 

structures functioning within terminological systems requires special research. 

The material for the research – 2575 English art terms selected by the method of 

continuous sampling from lexicographical sources (20 published and electronic British 

and American dictionaries) and different types of special terminological texts and 
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bélles-léttres, literary memoirs, social and political essays discourse (8715 pages in 

total). 

           Research novelty lies in the fact that: 

          – integrative structural-semantic approach to the art terms semantic invariant 

analysis has been substantiated; 

– it is the first extensive research of the art term semantic invariant on the basis of 

lexicographical sources and specialized texts, bélles-léttres discourse, literary memoirs, 

social and political essays  and wide-ranging extralinguistic materials; 

– for the first time structural and semantic features of the invariant, as well as its 

structural model have been determined;   

–  interconnections between polysemic term structural components and structure 

of its invariant  have been examined; 

– functional realization of semantic invariant has been traced and analysed; 

– for the first time the significance of art term semantic invariant in the 

emergence of concept with certain structure, multibranch system of new conceptual 

structures and the ways they interconnect have been researched; 

 – complex research methodology aimed at revealing of art terms semantic 

invariants as well as their role in the processes of semantic and functional word 

formation has been elaborated. 

The practical value of the research is the ability to use materials and research 

results in the courses of English Lexicology and Semantics ("Lexical Semantics", 

sections: “Semasiology”, "Word", "Word Formation", "The term”, ''Terminological 

System", "Systemic relations in Vocabulary", "Structure of the English Term", "English 

for Specific Purposes".etc), in lexicographical practice, for the semantic analysis of 

terms belonging to other terminological systems, for practical English courses, for 

writing term, bachelor’s and master’s papers, as well as theses, for compiling reference 

books, textbooks and specialized glossaries. 

The structure of the thesis. The thesis consists of an introduction (with preceding 

abstract in Ukrainian and English), four chapters with conclusions to each of them, 
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general summary, list of sources (463 sources, including 167 illustrative sources), 4 

schemes and 2 appendices (А.1 – А.23, В).         

In the first chapter «English Art Term Semantic Invariant: Theoretical and 

Methodological Basics of Research» the groundwork for analysis has been laid,  the 

issue of word meaning in terminological investigation as well as semantic invariant 

theoretical studies  have been considered. Term as language universal and art term, in 

particular, its semantic and functional peculiarities in the complex of special 

terminological systems have been examined. Explaining of methodological basics of 

research includes methodology, methods and approaches to analysis, as well as the 

elaboration of main investigation stages. 

The second chapter «Semantic Structure of Art Term Invariant» offers 

revealing and analysis of the following terms’ invariants semantic structure – the terms 

of thematic hyperonym-hyponym range grotesque (grotesque, arabesque, gargoyle, 

chimera, baboonery, drollery, misericord) and paronymous term grotto as well as its 

etymological doublet crypt.  Furthermore, the invariant semantic component-symbol 

rocaille has been revealed and analyzed. Investigation of  the discrete and indiscrete 

parts within the semantic invariant structure, including symbolic and mythological 

levels, figures prominently in research process. In the next stage of research, the 

semantic invariant structure  schemes,  schemes of the terms` senses structure as well as 

conceptual  frame-based pattern “Grotesque” have been elaborated. Moreover, idealized 

cognitive models, categorial prototypes and semantic invariant influence on the 

transterminological extrapolation phenomenon have been researched, thus,  

investigation process includes synthesis of various scientific approaches. 

The third chapter, entitled «Structural-Semantic Characteristics of Art Term 

Invariant. Semantic Invariant Influence on the New Invariants and Conceptual 

Ranges Appearance», focuses on the revealing and analysis of structural-semantic 

characteristics of  the following terms invariants – terms of thematic conceptual range 

baroque, rocaille, rococo, terms of concept LUMEN, LIGHT thematic range 

(illumination, illustration, luminism, impressionism) and other art terms. The schemes 

of terms’ senses semantic structure have been elaborated. Furthermore, multilevel 
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semantic invariant structure influence on the process of new conceptual range and its 

invariants appearance have been revealed and analyzed. Realization of  the concept 

within root morpheme invariant and affixal morphemes invariants have been 

researched,  in addition to that, explicit and implicit invariant models in the semantic 

invariant have been revealed and analyzed. Likewise, semantic invariant influence has 

been explored from the categorial prototypical and frame aspects, and also in view of 

conceptual interconnections. 

The fourth chapter – «Functional Semantic-Communicative Paradigm of Art 

Term Invariant» – considers analysis  of semantic invariant  functioning in the special 

terminological texts as well as functional-communicative characteristics of the 

invariants of term complex - portrait, tracery, relief, palette, knot, blend, stain, empire. 

Along with, semantic components and levels integrated interconnections within 

structural- functional paradigm of invariant have been  detected as well as their role in 

the terms development semantic processes. All of this has made it possible to retrace 

semantic invariant  functioning and role in various types of special terminological 

discourse. 

Art terminological system ranks as a quite specific terminology among the others. 

That is due to the fact that sphere of its denotations is rather peculiar. The development 

of art term lexeme semantic structure is influenced by some special factors, such as a 

long historical way, strong links, diffusivity with common lexis, complex (even in the 

way of geogrphy) system of inner linguistic links. 

 It is significant to mention that such requirements as monosemy, absolute 

precision, clear definition and emotional neutrality, textual independence cannot often 

be applied to art terms. Hence, in art terminology complex system of motivational links, 

levels and components, along with semantic invariant structures are caused by all above 

mentioned factors in total. 

 As various conducted practical research indicates, terminological sense 

emergence and functioning are hard to be explained (and what’s more, to predict further 

development) without detailed analysis of semantic structure in its unity. While 

carrying out such analysis, it is necessary to take into account the phenomenon of 
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common semantic component – invariant. It makes possible to explain not only 

semantic structure complexity and sense interconnection character but also to predict 

further development of the semantic structure.  

Terminological unit has been investigated in functional way (functioning of every 

separate sense of a word) and analytical way (revealing of a common semantic 

component – invariant and its seme structure). Furthermore, we have analyzed the way 

invariant component influences term functioning in terminological semantic domain. 

 During the research of art term functioning in different types of special 

terminological discourse it’s possible to observe how the semantic invariant and its 

structure are realized. The semantic invariant structure is of a determinative importance 

in the processes of word development and new senses emergence. 

 Moreover, it’s significant that the influence of not only the semantic components 

themselves but also the whole invariant model, regarded as united semantic complex, is 

realized. 

The research conducted has revealed the fact that the semantic invariant of an art 

term has a complex hierarchical structure, which comprises both explicit and implicit 

distinctive semantic components. This hierarchical structure is of a number of semantic 

levels. The invariant structure influences drastically term evolution and causes a great 

variety of connections between terminological and common lexis. Due to this fact, 

transterminological processes are possible. 

 The semantic invariant research of  the terms from hypero-hyponimic thematic 

ranges (ranges – grotesque; baroque, rocaille, rococo; thematic terminological range of 

concept LUMEN, LIGHT) makes it possible to conclude that hyperonym semantic 

invariant is included in cohyponim semantic invariants. At the same time during this 

process certain “rearrangements” and correction of differential semantic components 

within hyperonym semantic invariant structure are happening. This is reflected in 

different intensity degrees of similar differential semantic components within 

cohyponims structure. 
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 The investigation of art term invariants on the semantic-morphological level 

permits to extend conception about correlation between semantic levels within invariant 

structure and about semantic functions of derivational processes in invariant formation. 

 Research of the functional peculiarities of semantic invariant structure allow to 

explain and predict the ways the terms are used in various terminological systems. The 

results of the present semantic analysis can be applied for investigation different cases 

of semantic derivation, especially those which are difficult to explain. Therefore, 

changes within a certain term structure and semantic peculiarities of different 

terminological senses can be explained. We consider that such approach facilitates 

revealing new (even unexpected) etymologies and explaining disputable or vague 

semantic phenomena.  

The research done has revealed the fact that art terms semantic invariants have a 

number of their own peculiarities since they reflect denotations with complex structure, 

namely, denotations marked by these terms are in turn complex artistic images with the 

high level of symbolism.  

Key words: semantic invariant, semantic structure, term, terminological system, 

sense, semantic opposition, concept, terminological field, differential semantic feature, 

integral semantic feature.  
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         ВСТУП 

 

Проблема семантичної структури терміна, аналіз його внутрішнього 

потенціалу та законів розвитку, функціонування у фаховому дискурсі є 

актуальними у сучасному мовознавстві. У термінологічному мовознавстві значна 

увага фокусується на семантичних дослідженнях, пов’язаних із аналізом 

проблеми значення, структурно-семантичним підходом до термінологічних 

одиниць, та, відповідно, з вивченням рушійних сил, які діють у самій структурі 

терміна,  створюючи полісемічне слово та забезпечуючи єдність різноманітних 

смислів у межах однієї фіксованої морфологічної оболонки. Актуальність 

зазначених питань зумовлює перманентну зацікавленість до вивчення у сучасній 

семантиці імпліцитного наповнення терміна через виявлення семантичного 

інваріанта. Семантичний інваріант – важливий чинник, рушійна сила, яка впливає 

на розвиток терміна, і тому аналіз його структури та функційних особливостей  є 

ключовим для  дослідження будь-якої терміносистеми, і мистецтва зокрема. 

Сфера мистецтва є невід’ємною частиною багатогранного явища 

культурного і цивілізаційного спадку людства. Відомо, що між мовою і 

культурою існує нерозривний зв’язок, який виражається особливим 

взаємозумовленим паралелізмом їх розвитку. Мистецтво, так само як і слово, 

прагне відобразити життя в усій різноманітності його фізичних, ментальних і 

духовних проявів. За тривалу історію мистецтво розвинуло складну і розгалужену 

термінологічну систему, яка потребує аналізу її функційно-семантичної 

парадигми, смислотвірного потенціалу англійського терміна мистецтва. З огляду 

на це особливу зацікавленість викликає з’ясування глибинних семантичних 

процесів, які зумовлюють виникнення і напрями розвитку термінів мистецтва, їх 

структури,  і визначають взаємозв’язки усередині терміносистеми, що тісно 

пов’язано із дослідженням феномена семантичного інваріанта. 

Семасіологічним дослідженням, вивченню питань лексико-семантичних та 

функційних особливостей термінологічного розвитку, і терміносистеми мистецтва 

зокрема, присвячено праці Ю. Д. Апресяна, І. В. Арнольд, К. Балдінгера, 
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Ж.Базена, Дж. Байбі,  М. Бахтіна,  Кл. Х. Белла, О. Бенуа, С. Н. Булгакова, 

М.О.Вакуленко, А. Варбурга, А. Вежбицької, Е. Е. Віолле-ле-Дюка, В. Г. Гака, 

Е.Г. Ґомбріха, Ж. ле Гоффа, С. О. Гурського, Ж. Діді-Юбермана, Р. І. Дудка, 

А.С.Дьякова, В. Л. Іващенко,  Р. Карнапа, Дж. Катца,  Т. Р. Кияка, А. Кондамін, 

Дж. Лайонза, Дж. Лакоффа, Р. Ленекера, М.-К. Ль’Омм, О. Ф. Лосєва, 

М.Мінського, Ю. Найди, О. Д. Огуя, Е. Панофського, А. Пейвіо, Ч. Пірса, Е. Рош 

(Хайдер), Е. Ф. Скороходька, С. Стааб, Л. В. Туровської, В. Уарда,  Ч. Філлмора, 

П. О. Флоренського, Дж. Фодора, Р. Е. Фрай, Р. О. Якобсона та інш. 

Актуальність дисертації зумовлено загальною спрямованістю сучасних 

лінгвістичних досліджень на вивчення галузевих термінологій, глибинних 

процесів формування та еволюції терміноодиниць у розвинутих  терміносистемах, 

до яких належить терміносистема мистецтва. Актуальність праці полягає в 

комплексному структурно-семантичному, різноплановому і багаторівневому 

когнітивному і комунікативно-функційному дослідженні феномена семантичного 

інваріанта англійської терміносистеми мистецтва, що визначає ступінь 

продуктивності термінологічних одиниць, системотвірних та системонабутих 

властивостей терміна мистецтва; у вивченні функційної семантико-

комунікативної парадигми інваріанта термінів мистецтва. 

Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертацію виконано в межах 

науково-дослідної тематики факультету іноземних мов Львівського національного 

університету імені Івана Франка: “Лінгво-когнітивні та дискурсивні аспекти 

функціонування германських, романських та класичних мов” (номер державної 

реєстрації 0117U001394), та науково-дослідної тематики кафедри іноземних мов для 

гуманітарних факультетів “Структурно-семантичні і функціональні характеристики 

англійської гуманітарної терміносистеми” (номер державної реєстрації    

0117U001395). Тему  дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Львівського 

національного університету імені Івана Франка (протокол № 29/12 від 28 грудня 

2016 р.). 



 7 

Метою наукової праці є визначення та комплексне дослідження структури 

семантичного інваріанта англійських термінів мистецтва, його функційної ролі та 

впливу на процеси формування та розвитку термінів.  

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію таких завдань: 

– простежити еволюцію наукових поглядів та теоретичних підходів у 

вивченні семантичного інваріанта, його термінологічного розвитку у 

терміносистемі мистецтва;  

– проаналізувати семантичні процеси, які зумовлюють формування 

структури інваріанта, та їх вплив на формування окремих концептуальних груп 

термінів;  

– визначити і дослідити  структурні компоненти та рівні семантичного 

інваріанта, і характер взаємозв’язків між ними;   

– визначити структурну побудову та особливості семантичних інваріантів 

термінів мистецтва;  

– виокремити і дослідити семантичну структуру і функції інваріантів 

кореневої і афіксальних морфем та їх взаємозв’язки у складі структури інваріанта 

терміна мистецтва;   

– визначити і проаналізувати реалізацію впливу інваріанта на формування 

семантичної структури смислів термінів мистецтва; 

– описати вплив інваріантної структури на формування концепту та його 

реалізацію у термінологічних вживаннях;  

– вивчити структурно-семантичні і функційні взаємозв’язки між 

інваріантами у групах термінів різного типу структурної і семантично-

концептуальної організації; 

– дослідити смислотвірний потенціал і здатність семантичного інваріанта  

щодо породження нових концептів і концептуальних тематичних рядів та 

семантичного зв’язку  між окремими тематичними рядами, явищ екстраполяції і 

ролі семантичного інваріанта у цих процесах;  

– дослідити функційну семантико-комунікативну парадигму інваріанта 

термінів мистецтва. 
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Об’єктом дослідження є функційно-семантична парадигма інваріанта 

англійського терміна мистецтва. 

Предмет дослідження – структурні, лексико-семантичні та функційні 

параметри  інваріанта англійського терміна мистецтва. 

Матеріалом дослідження слугували 2575 англійських термінів мистецтва, 

відібраних методом суцільної вибірки із лексикографічних джерел та англомовної  

фахової літератури з мистецтва і мистецтвознавства, художньої, мемуарної, 

публіцистичної літератури загальним обсягом 8715 сторінок. 

Методи дослідження. Методологічна основа роботи ґрунтується як на 

загальнонаукових методах (спостереження, узагальнення, опису, індукції, 

дедукції), так і на конкретнонаукових методах і прийомах, а саме: метод 

диференційного аналізу (метод опозицій) і метод компонентного аналізу – для 

визначення категоріальних, інтегральних і диференційних семантичних ознак 

інваріанта на підставі парадигматичних зв’язків лінгвістичних одиниць; методика 

«значення - смисл»  – для виокремлення семантичних ознак на основі двох типів 

протиставлень – «генеральних та партикулярних відношень протиставлення»; 

метод дистрибутивного аналізу – з метою аналізу оточення мовних одиниць; 

функційний аналіз; контекстуальний аналіз – для виявлення  реалізації 

семантичних компонентів та структури інваріанта шляхом аналізу контекстів;  

метод лексикографічних дефініцій. У дисертаційному дослідженні використано 

когнітивні підходи, зокрема, елементи фреймового аналізу, теорії прототипів, 

концептуальних когнітивних моделей; застосовано також теоретичні та 

методологічні  підходи О. Ф. Лосєва, С. М. Булгакова, П. О. Флоренського, 

зокрема, теорія символа та багаторівневої структури слова та інваріанта, 

концепції іконічності. 

Наукова новизна роботи полягає в обґрунтуванні інтегративного 

структурно-семантичного підходу до аналізу семантичного інваріанта термінів 

мистецтва. Вперше здійснено комплексне дослідження семантичного інваріанта 

термінів мистецтва на базі лексикографічних джерел, фахових та художніх 

текстів, а також широкого екстралінгвістичного матеріалу; визначено структурні і 
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семантичні характеристики інваріанта, виокремлено його семантичну структуру; 

досліджено взаємозв’язки між компонентами структури полісемічного терміна 

мистецтва і структурою його інваріанта, простежено функційну реалізацію 

семантичного інваріанта; досліджено роль семантичного інваріанта у створенні 

концепту певної структури,  розгалуженої системи нових концептуальних 

структур та взаємовідносин між ними; розроблено комплексну методику 

дослідження, спрямовану на виявлення семантичних інваріантів термінів 

мистецтва та дослідження їх ролі у словотвірному семантичному та функційному 

процесах. 

Основні положення, що виносяться на захист: 

1.  Семантичний інваріант англійського терміна мистецтва є багаторівневою 

складною структурою, яка містить одночасно дискретну і недискретну складові.  

У дискретній частині інваріанта виокремлюємо систему диференційних 

семантичних компонентів, які організовані у розгалужену ієрархію, що має певні 

принципи побудови: інтегральний семантичний компонент вищого рівня 

узагальнення породжує диференційні компоненти наступного рівня, які є 

інтегральними для подальших рівнів, і цей процес повторюється циклічно; існує 

можливість одночасного паралельного розвитку в ієрархічній побудові декількох 

породжуючи інтегральних ознак. Кількість виокремлених диференційних 

семантичних компонентів теоретично необмежена. Зазначена дискретна частина 

інваріанта є раціональним, «мисленнєво-дискурсивним» рівнем. 

Недискретна частина інваріанта є образом і репрезентує ірраціональний, 

«безпосередньо-інтуїтивний» рівень інваріанта, що є проявом явища іконічності.   

Особливу роль в інваріанті відіграють символічний і міфологічний рівні, які 

пронизують усю структуру семантичного інваріанта та зумовлюють його 

характерну властивість бути певною моделлю, функцією, що дає можливість 

інваріанту накладатися на нові семантичні поля, тобто на новий «субстрат», 

зберігаючи при цьому структуру та компоненти свого складу, як дискретні, так і 

недискретні, що є також глибинним підґрунтям транстермінологічних процесів 

екстраполяції.   



 10 

2. Семантичний інваріант гіпероніма входить до складу семантичних 

інваріантів когіпонімів. Під час такого процесу відбуваються певні 

«перестановки» та корекція диференційних семантичних компонентів його складу 

при одночасному збереженні інваріантного образа, та, відповідно, це знаходить 

своє вираження у різних ступенях інтенсивності аналогічних диференційних 

семантичних компонентів у складі когіпонімів.   

3. Роль семантичного інваріанта кореневої морфеми є визначною, він слугує 

джерелом утворення нових семантичних інваріантів і, відповідно, нових термінів, 

і є семантичним та образним ядром, яке входить до складу  інваріантів 

однокореневих термінів, що супроводжується процесом додавання до інваріанта 

кореня диференційних семантичних компонентів (його «корекції»). Цей процес 

здійснюється одночасно і дискретно (додаванням диференційних компонентів), і 

недискретно – конкретизацією, уточненням образа. Семантичні інваріанти афіксів 

відіграють у цьому процесі двояку допоміжну семантичну роль, одночасно 

додаючи відповідних диференційних семантичних компонентів та образної 

складової до структури інваріанта основного терміна, і формально закріплюючи 

це морфематично.    

4. Термін мистецтва є предикативною пропозиційною структурою у 

мініатюрі, тобто відносини між частинами терміна (які формально виражені 

морфологічно – кореневими та афіксальними морфемами) та між диференційними 

семантичними компонентами (імпліцитними та експліцитними) у складі цілісного 

інваріанта – можуть бути представленими у вигляді пропозиційної структури 

(слово – це «сгорнуте речення»). Афікси, які мають свої інваріанти, також 

реалізують прототипові схеми (прототипові фрейми), до того ж, інваріантам 

афіксів, як і інваріанту кореня, притаманна іконічність.  

          Виявлено різноманітні прояви явища іконічності на усіх семантичних рівнях 

терміна – як у структурі семантичного інваріанта, так і в іконічному зв’язку між 

семантичним складом (та рівнем його складності)  та морфологічним складом (і, 

відповідно, рівнем його складності). Інваріант відіграє визначальну роль та 
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здійснює багаторівневий вплив на формування семантичної структури смислів 

термінів мистецтва.  

5. Семантичні інваріанти термінів мистецтва виявляють низку характерних 

особливостей: особливу складність і розгалуженість структури; велику 

насиченість символічного, а часто – і міфологічного рівнів;  є відображенням 

денотатів зі складною структурою, зокрема позначувані цими термінами денотати 

вже за своєю природою є складними художніми образами із високим ступенем 

символічності.  Таким чином, терміни мистецтва є вже символами символів 

високої складності.     

          6. Семантичний інваріант відіграє визначну різноспрямовану роль у 

породженні нових відгалужених концептуальних тематичних рядів та створенні 

концептів певної структури, що створюють нові концептуальні структури та 

поєднуються між собою; так само як і у створенні груп термінів різного типу 

структурної і семантичної організації.   

         7.  Дослідження функційної семантико-комунікативної парадигми інваріанта 

терміна мистецтва дозволили виявити глибинне підґрунтя метафоричних 

процесів, а також виокремити різні рівні метафоричності, у тому числі «просту» і 

«складну», а також їх зв’язки  з іншими семантичними процесами, у тому числі з 

метонімією. Особливу роль відіграють у зазначених процесах символічний і 

міфологічний рівні, які містяться у різноманітних ступенях глибини і насиченості 

у метафоричних та метонімічних смислах певних типів та рівнів. 

          Семантичний інваріант має визначальний вплив на функціонування терміна, 

обумовлюючи усю систему семантичних характеристик, у якій цей термін існує у 

дискурсі. До того ж реалізація цього впливу здійснюється одночасно двома 

шляхами – дискретно (шляхом фіксації дискретно виокремлених диференційних 

семантичних компонентів системою семантичних «маркерів» у дискурсі) та 

недискретно (ці семантичні «маркери» складаються у певну систему саме завдяки 

образній, недискретній сутності семантичного інваріанта, і логіка побудови цієї 

системи семантичних визначників обов’язково підпорядковується цьому 
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недискретному, ірраціональному образу, що сприймається «безпосередньо-

інтуїтивно»). 

         Семантична образна модель інваріанта повністю функційно зберігає свою 

структуру (і композиційно, і на символічному рівні) у різних семантичних 

термінологічних полях і доменах. 

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що основні її результати –

виокремлення і комплексне дослідження семантичної структури інваріанта та її 

дискретних і недискретних складових і рівнів, виявлення та аналіз 

багатофункційної реалізації інваріанта на різних семантичних рівнях – 

інтралінгвістичних, концептуальних, екстралінгвістичних;                                  

розробка структурної моделі визначення семантичного інваріанта, яка містить 

різнопланове застосування та синтез структурно-семантичних, когнітивних (у т.ч. 

вивчення різних рівнів і проявів складного явища іконічності) і комунікативно-

функційних підходів, та впливу інваріанта на формування тематичних 

концептуальних об’єднань, збагачують теоретичні засади фахового 

термінознавства, лексикології і семасіології, когнітивної лінгвістики.  

Практичне значення дисертації  полягає у можливості її використання у 

викладанні лекційних курсів із лексикології англійської мови (розділи: 

«Семасіологія», «Слово», «Словотвір», «Термін», «Термінологія», «Галузеве 

термінознавство»,  «Системні відношення в лексиці», «Англійська фахова мова»), 

у лексикографічній практиці, для семантичного аналізу термінів інших 

терміносистем, у проведенні практичних занять з англійської мови, у написанні 

курсових, магістерських, дисертаційних робіт, в укладанні навчально-методичних 

посібників, галузевих словників тощо. 

Публікації. Положення дисертаційного дослідження висвітлено у 20 

одноосібних  публікаціях, з них десять статей  опубліковані у виданнях, які 

входять до переліку ДАК України як фахові, одна стаття в іноземному фаховому 

виданні (Угорщина), одна – у збірнику наукових праць, який не входить до 

переліку ДАК України, вісім – у матеріалах наукових конференцій.  
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         Особистий внесок дисертанта. Усі результати дослідження є наслідком 

самостійної праці дисертанта. Статей за тематикою дисертації, опублікованих у 

співавторстві, немає. 

         Апробація роботи. Результати дослідження висвітлено у доповідях на 

науково-методичних та науково-практичних конференціях: міжнародних –

«Discourse Strategies of Linguistics of XXI Century» (Львів, 2011),  «Teaching 

English Academic Writing in Ukraine and Elsewhere: Problems and Prospects» (Львів, 

2011),  «Actual Problems of Science and Education – 2017» (Будапешт, 2017); 

вітчизняних: «Дискурсні стратегії лінгвістики ХХІ століття» (Львів, 2008), 

«Інтеграційні процеси у викладанні іноземних мов: теоретичні засади та 

прикладні аспекти» (Львів, 2009), звітних наукових конференціях професорсько-

викладацького складу факультету іноземних мов Львівського національного 

університету ім. І. Франка, наукових семінарах кафедри іноземних мов для 

гуманітарних факультетів Львівського національного університету ім. І. Франка 

(2004 – 2017 р.р.). 

        Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу (якому 

передує анотація українською та англійською мовами), чотирьох  розділів із 

висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел 

загальним обсягом 463 видання, у тому числі 167 джерел ілюстративного 

матеріалу, 4 схем та 2 додатків (А.1 – А.23, Б). Загальний обсяг роботи становить 

339 сторінок (267 сторінок основного тексту). 

         У вступі обґрунтовано актуальність теми, розкрито новизну, теоретичну та 

практичну цінність дослідження, сформульовано його мету, визначено  об‘єкт, 

предмет дослідження, методологічну основу та сформульовано положення, що 

виносяться на захист, вказано обсяг та структуру роботи. 

         У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

семантичного інваріанта англійського терміна мистецтва» закладено 

підвалини дослідження, розглянуто проблему значення у термінологічних 

дослідженнях,  теоретичні дослідження інваріанта значення слова, термін, як 

мовну універсалію, і, зокрема, термін мистецтва, його семантико-функційні 
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особливості у комплексі фахових терміносистем, висвітлено методологічні засади 

дослідження терміносистеми мистецтва – методологію дослідження, методи та 

прийоми аналізу, визначено основні етапи дослідження. 

          У другому розділі «Семантична структура інваріанта терміна 

мистецтва» визначено та досліджено семантичну структуру інваріанта термінів – 

членів гіпер-гіпонімічного тематичного ряду grotesque (grotesque, arabesque, 

gargoyle, chimera, baboonery, drollery, misericord) та однокореневого терміна 

grotto, і його етимологічного дублета crypt, та інших термінів мистецтва, 

виокремлено і досліджено семантичний інваріантний компонент-символ rocaille, 

дискретну і недискретну частини структури семантичного інваріанта, в т.ч. 

символічний і міфологічний рівні. Побудовано схеми семантичної структури 

інваріантів, смислів терміна, концептуальні фреймові моделі інваріантів, 

досліджено ідеалізовані когнітивні моделі, категоріальні прототипи, а також 

вплив інваріанта на явище семантичної транстермінологічної екстраполяції. 

Здійснено синтез різнотипових підходів у дослідженні структури  інваріанта. 

          У третьому розділі «Структурно-семантичні параметри інваріанта 

терміна мистецтва. Роль інваріанта у виникненні нових концептуальних 

рядів та інваріантів» виявлено і досліджено структурно-семантичні параметри 

інваріанта термінів тематичного концептуального ряду baroque, rocaille, rococo та 

термінів – членів тематичного термінологічного ряду  концепту LUMEN, LIGHT 

(illumination, illustration, luminism, impressionism) та інших термінів мистецтва, 

побудовано схеми семантичної структури смислів терміна, виявлено і досліджено 

роль  багаторівневої структури інваріантів у процесі виникнення нового 

концептуального ряду та його інваріантів. Досліджено реалізацію концепту у 

інваріанті кореневої морфеми та інваріанти афіксальних морфем, виявлено і 

проаналізовано експліцитні та імпліцитні інваріантні моделі у складі інваріанта.  

Досліджено вплив семантичного інваріанта у категоріальних прототипових та 

фреймових аспектах, і міжконцептуальних взаємозв’язках.  

           У четвертому розділі «Функційна семантико-комунікативна парадигма 

інваріанта терміна мистецтва»  досліджено функціонування семантичного 
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інваріанта термінів мистецтва у фахових текстах, функційно-комунікативні 

особливості інваріанта комплексу термінів portrait, tracery, relief, palette, knot, 

blend, stain, empire, визначено комплексні взаємозв’язки семантичних 

компонентів та рівнів структурно-функційної парадигми інваріанта, їх роль у 

семантичних процесах розвитку термінів, що дозволило простежити 

функціонування та роль семантичного інваріанта у різних типах фахового 

дискурсу. 

Висновки досліджень подано після кожного розділу.  

Загальні висновки підсумовують результати дисертації згідно з 

поставленою метою і завданнями та окреслюють перспективи подальших 

досліджень. 

 

 

  

   

 

 

 

 

 



 16 

РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ СЕМАНТИЧНОГО ІНВАРІАНТА АНГЛІЙСЬКОГО 

ТЕРМІНА  МИСТЕЦТВА 

 

1.1 Проблема значення у термінологічних дослідженнях 

 

У більшості лінгвістичних досліджень мовознавці основну увагу 

зосереджують на аналізі знаковості мовних одиниць. Так, Г. Фреге, досліджуючи 

відношення, які існують між знаком (іменем), денотатом та смислом імені, у 

складі концептуально-термінологічної конструкції-схеми «семантичного 

трикутника», сформулював спеціальні логічні правила, які надають кожному 

знаку строго фіксованого значення [127]. Саме такі поняття, як знак, денотат та 

смисл, перебувають в основі аналізу проблеми значення. Наукові розвідки 

Г.Фреге продовжували Е. Гуссерль (теорія знаку), Б. Рассел, Р. Карнап та 

Л.Вітгенштейн (концепція «можливих світів») [60; 252; 154]. У свою чергу,     

Ч.Огден та А. А. Річардс досліджують знаковість, з опертям на модель 

семіотичного трикутника (денотат як референт, екстенсіонал (чи елемент 

екстенсіоналу), десигнат та семантичне ядро) [235]. 

Зокрема, представник Паризької семіотичної школи А. Ж. Греймас 

пропонує візуальне зображення елементарної структури значення – у вигляді 

семіотичного квадрату – діаграму, яка відображає опозіцийну структуру будь-

якого значення, та бере початок від логічного квадрату Арістотеля [195; 196; 197]. 

Попередниками семіотики А. Ж. Греймаса є структуралісти Ф. Соссюр та 

Л.Ельмслев, антропологічний структуралізм К. Леви-Стросса та «рольова 

структура» В. Я. Проппа [48; 49; 50; 195; 196; 197; 254; 65; 66]. Цікавим є той 

факт, що Г. Гійом розробив векторний метод, який дозволив представити 

семантичний процес як складну динамічну структуру, на яку впливає низка 

діалектично взаємозалежних чинників (поняття «тензорних перехопленнь», 
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«кореневого бінарного тензору» і т.д.), що, у свою чергу, дозволяє не тільки 

пояснити явища генералізації та конкретизації смислів, але й виявити основні 

ментальні операції, і випередити пізніші концепції постструктуралістів. Додамо, 

що Г. Гійом сформулював низку важливих теоретичних засад у методології 

когнітивної  семантичної бази, що є співзвучною із дослідженнями представників 

постгенеративного напряму у сучасній лінгвістиці. За нашими спостереженнями, 

теоретичні погляди Г. Гійома зближують його із сучасними розробками у сфері 

когнітивної лінгвістики (теорією пропозиційних моделей, дослідженнями 

принципів економічності ментальних процесів, дослідження фундаментальних 

антиномій та діалектичної єдності семантичних процесів). Так, учений зазначав у 

своїй фундаментальній праці  «Принципи теоретичної лінгвістики» наступне: 

«…бачення на рівні розуміння відкриває у мові численні аналогії. Мова надає 

форму цим аналогіям… У цьому багатогранному діахронному зображенні весь 

час зустрічається відношення загальне/одиничне, і весь час цей механізм 

зводиться до …пошуку точного положення, де загальне є місцем, більше якого 

нічого не може бути, а у глибині загального одиничне є місцем, менше якого 

нічого не може бути…» [ 47, c. 165]. 

Серед теоретичних понять, присвячених вивченню проблеми значення, 

провідне місце посідає зв’язок між позначуваним та позначеним, який у 

лінгвістиці досліджується у багатьох напрямах, та, зокрема, у когнітивістиці. З 

новим підходом до вивчення цього питання пов’язана когнітивна революція у 

лінгвістиці (початок у 50-60-х р.р. XXст.). Глибинними причинами такого явища є 

те, що під час дослідження мовних процесів необхідно звертатись не тільки до 

власне лінгвістичних знань, але і до екстралінгвістичної інформації, яка 

зберігається у когнітивній системі мислення людини. На наш погляд, когнітивна 

лінгвістика охоплює надзвичайно широкий спектр досліджень, оскільки, по-

перше, вона продовжує семантичні дослідження О. Потебні, Г. Штейнталя, 

В.Вундта та інш., що тісно пов’язані із наукою, яка вивчає ментальні процеси. По-

друге, іншим джерелом когнітивної лінгвістики є лінгвістична семантика 
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(Л.Талмі, Р. Ленекер та інш.) [222; 223; 257]. Зокрема, Ч. Пірс розробив 

класифікацію знаків, яка базується власне на  дослідженні відмінності між 

позначуваним та позначеним, виокремивши три типи знаків: іконічні знаки, 

індекси та символи [1 7 1 ]. До речі, семантичний термін icon також 

запропонований Ч. Пірсом.  Додамо, що іконічні знаки характеризуються 

фактичною подібністю позначуваного та позначеного, де під індексами 

розуміється категорія знаків, які перебувають у відносинах суміжності між цими 

двома категоріями. У розумінні Ч. Пірса,  до символів належать знаки із 

довільним характером цього зв’язку. Ч. Пірс вважав, що парадоксальність 

іконічного знаку полягає у тому, що у певних випадках людина забуває про те, що 

зображення та зображуване не є одним і тим самим, тобто на якийсь час зникає, 

стирається різниця між реальністю та її зображенням. Зазначимо, що властивості 

іконічного знаку, у т.ч. і мовного знаку – слова, у різноманітних аспектах 

досліджувались О. Ф.  Лосєвим (аналіз символічного та апофатичного рівнів у 

структурі слова). Ч. Пірс зазначав, що приналежність знаку до одного з класів 

(іконічних знаків, індексів чи символів)  має не абсолютний, а відносний 

характер, тобто у знакові можуть бути одночасно присутні риси та компоненти 

різних груп.  

Дослідження принципу іконічності продовжували також Ф. Оріетті, Т.Гівон, 

Дж. Хейман та інш. [183; 184; 198; 199; 200]. Так, Дж. Байбі, досліджуючи цей 

феномен на матеріалі 50 мов, довів, що воно знаходить свій вираз в усіх 

лінгвістичних процесах, зокрема у тому, що мовна відстань дієслівного афіксу  

від кореня іконічно відображує «концептуальну відстань» між позначуваними 

цих морфем (кореня та афіксу), яке розуміється як ступінь змінення кореня під 

впливом значення афікса, тобто він довів, що, чим сильнішим є вплив, то меншою 

є концептуальна відстань [149; 150; 151].  

Критичний огляд теоретичних праць довів, що у Ч. Пірса індекс та 

іконічний знак  розглядаються переважно як два дискретних ступені, а його 

послідовник У. Морріс наполягав на безперервній шкалі іконічності. Подібне 
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трактування відповідає одному з головних системних  принципів семіотики 

Ч.Пірса – принципу синехізму (безперервності, взаємопроникненню, плавній 

градації та відсутності чітких меж між рівнями та видами). Таке твердження є 

співзвучним із спостереженнями  прототипового та кластерного аналізу про 

розмитість категоріальних меж та з теоретичними висновками  О. Ф. Лосєва, 

С.М.Булгакова, П. О. Флоренського щодо принципу загальної предикативності, 

яке досліджував і Р. О. Якобсон [171; 88 – 91; 31; 126; 203 – 206].  

Серед сучасних досліджень семантичного явища іконічності заслуговують 

на увагу концепції іконічного знаку, запропоновані К. Метцем, У. Еко, 

Льєжською  групою риторики та деякими іншими теоретиками [169; 170].  Ми 

розуміємо іконічність як таке семантичне явище, коли структура мови і слів  

певним чином відповідає концептуальній структурі позначуваних предметів та 

явищ. У межах іконічних явищ вирізняємо ізоморфізм та іконічну мотивованість. 

Під ізоморфізмом розуміємо, услід за Дж. Хейманом, Дж. Байбі, С. А.Томсоном 

[198 – 200; 149 – 151]  відповідність частин позначуваного та позначеного (і слова 

у т.ч.). Базовим принципом ізоморфізму є формула – «одна форма – одне 

значення». Тобто полісемію також не вважаємо такою, що протирічить цьому 

принципу, тому що під значенням  у цій формулі розуміємо певну загальну ідею, 

інваріантний зміст, інваріант слова, і явище полісемії також є іконічним – тобто 

єдність морфологічної форми є відображенням інваріанта, який є присутнім в усіх 

смислах одного полісемічного слова. Таким чином, іконічну мотивованість 

розглядаємо як відповідність між частинами мовної структури та частинами 

самого денотата. 

Особлива увага до теоретичного та практичного дослідження іконічності   

знаків пояснюється тим, що сучасна семантика, у т.ч. і когнітивна, у своїх 

дослідженнях зіткнулася із питанням, яке досліджували О. О. Потебня, 

О.Ф.Лосєв, С. М. Булгаков ще на початку XXст. – наявності образності у знаках 

та способів подання (реалізації) цієї образності, у т.ч. і у мовних знаках. У 

семантичних дослідженнях накопичилась достатня кількість фактів, які 

підтверджують те, що комунікативні феномени неможливо пояснити тільки за 
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допомогою лінгвістичних категорій, чим зловживала соссюріанська традиція 

семіології, і перш за все це стосується візуальних, образних проявів. Сучасний 

погляд на проблему іконічного знаку дозволяє також ревізувати питання 

конвенціональності, яке довгий час розцінювались Ф. Соссюром та його 

послідовниками як антитеза «аналогічному» (природному, міметичному 

характеру). 
Складність вивчення проблеми значення виявляється і у дослідженні 

питання щодо розрізнення пропозиційної та образної репрезентації інформації, 

що  відображається у наявності багатьох дослідницьких підходів. Низка вчених, 

серед яких А. Пейвіо, розробляє гіпотезу двох форм кодування інформації (dual-

code hypothesis).  Учений припустив існування двох підсистем довгочасної 

пам’яті, одна з яких є призначеною для оперування з образною, а інша – із 

символічною інформацією. Вагоме значення для семантичних досліджень 

структури слова та семантичного інваріанта має, на наш погляд, той   факт, що на 

початковому етапі своїх досліджень А. Пейвіо вважав вербальну та невербальну 

системи рівноправними у процесі пізнання. Однак згодом дійшов до висновку, що 

вербальна система приймає участь і у процесі кодування інформації, яка є 

представленою у образній формі. «Людське пізнання є унікальним у тому сенсі, 

що воно є спеціалізованим для одночасної роботи із вербальними та 

невербальними об’єктами та подіями. Більше того, своєрідність вербальної 

системи полягає у тому, що вона має справу безпосередньо із лінгвістичною 

інформацією як на стадії вводу, так і на стадії виводу, але у той же час обслуговує 

і об’єкти, що є представленими у візуальній формі та піддаються символізації» 

[236, с. 53]. Ці дані підтверджують теорію та дослідження О. Ф. Лосєва, 

С.М.Булгакова про багаторівневу структуру слова, та про наявність і особливу 

роль у її складі образа (та взагалі ейдетичного  рівня і рівня ідеї) та символічного 

рівня. Належить також відзначити, що О. Ф. Лосевим, окрім констатації самого 

факту наявності цих рівнів  у слові, була ґрунтовно розроблена система та 

структура  їх взаємовідносин. Дослідження  А. Пейвіо набули широкого розвитку. 

Сьогодні існують теорії подвійного, множинного ієрархічного подання 
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інформації. Дослідження символічного та інших рівнів у свій час О.Ф. Лосєвим 

дає ґрунтовне пояснення процесів множинного ієрархічного кодування  у 

структурі слова. 

Модель представлення знань у вигляді фреймів тісно пов’язана із 

дослідженнями образного рівня у семантичних процесах. Розробкою фреймової 

семантики займались М. Мінський, Ф. Бартлетт, Ч. Філлмор, Л. Талмі, 

Е.Гоффман. Уявлення про те, як відбувається активація фрейму, змінювались. 

Модель фрейму запропонована М. Мінським, який розглядає два види фреймів, 

які зараз прийнято називати  статичними (чи просто фреймами) та динамічними 

(фреймами-сценаріями). Фрейм є певною структурою даних (у т.ч. і образом) для 

репрезентації стереотипної ситуації, його можна зобразити у вигляді мережі, яка 

складається з вузлів та зв’язків між ними. «Верхні» рівні фрейму є чітко 

визначеними, тому що утворені поняттями, які є завжди справедливими  відносно 

даної ситуації. На нижчих рівнях є багато особливих вершин-терміналів чи слотів, 

які мають бути заповненими характерними параметрами чи даними. Одні і ті ж 

термінали можуть входити до складу декількох фреймів системи, що є одним з 

центральних моментів теорії фреймів. М. Мінський вважає, що процеси 

людського мислення  базуються на численних матеріалізованих структурах даних 

- фреймах, які запам’ятовуються та зберігаються у пам’яті. За їх допомогою 

людина усвідомлює візуальні образи (фрейми візуальних образів), розуміє слова 

(семантичні фрейми), міркування, дії (фрейми-сценарії і т.д.). До складу фрейма 

може входити розгалужена система підфреймів. Однією з найважливіших 

властивостей теорії фреймів  є поняття «наслідування властивостей», яке є 

запозиченим з теорії семантичних мереж. І у фреймах, і у семантичних мережах 

наслідування відбувається за АКО-зв’язками (A-Kind-Of – «різновид», описує 

зв’язки типу «is» (це)) (Відзначимо, що використання такого типу зв’язків є 

співзвучним із запропонованим А. Вежбицькою у її семантичних описах 

визначником «like» [39]) [231].   

Дослідження принципів мовної категоризації  здійснювали вчені 

Дж.Лакофф, Г. Томпсон, Ж. Фоконьє, Р. Ленекер. Так, Дж. Лакофф розвиває ідеї 
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Е. Рош, яка розглядає питання категорій та прототипових явищ у їх межах. 

Дж.Лакоффом та М. Джонсоном розроблено поняття образної схеми (image-

schema) (важливі типи схем – вмістилище, частина – ціле, шлях, зв’язок), Л. Талмі 

розробив категорію конфігураційної структури (кількість, роздільність, 

протяжність, обмеженість і т.д. ).  Дж. Лакофф також вводить такі семантичні 

поняття, як «ідеалізована когнітивна модель», «ідеальні зразки», «прототипові 

образи». Тут доцільно згадати теорію концептуальної метафори Дж. Лакоффа та 

М. Джонсона, яка розглядає метафору як найважливішу когнітивну операцію над 

поняттями, спосіб структурування понятійної системи [217 – 223; 248 – 251]. Іншу 

теорію прототипів пропонує А. Вежбицька, під якими розуміє еталонні, 

ідеалізовані образи, які концептуально ментально відображують наші 

стереотипові уявлення про об’єкт чи явище. Зокрема, А. Вежбицька розробила 

«Природну семантичну  метамову» («lingua mentalis») – певний набір 

фундаментальних вроджених людських концептів, які здатні генерувати усі інші 

концепти. Учена стверджує, що у процесі семантичних досліджень не можна 

обмежуватись використанням виключно теорії прототипів – «Прототипи не 

можуть «врятувати нас від строгого лексикографічного дослідження, але вони 

можуть допомогти нам вибудувати кращі, більш глибокі визначення, які 

орієнтовані на людську концептуалізацію реальності, яка є відображеною та 

втіленою у мові.» [39, с. 226].  Окрім семантичних ознак, А. Вежбицька наполягає 

на обов’язковому врахуванні також і цілісного образа, який є постійно присутнім 

у семантиці слова та його структурі, цитуємо: «Це правда, що не тільки 

численним філософам та психологам, але і цілому «поколінню лексикографів» не 

вдалося скласти із дискретних компонентів прийнятних тлумачень звичайних 

понять». [39, с. 226]. 

Отже, більшість сучасних когнітивістів-семантиків визнають наявність 

образа та схеми у слові. Додамо,  що О. Ф. Лосєв та С. М. Булгаков, ще задовго до 

виникнення теорії концептуальної метафори у лінгвістиці здійснили ґрунтовний 

теоретичний аналіз не тільки феномена метафори, але і тропів узагалі. На 

противагу класичній теорії, яка розглядає метафору передусім як засіб художньої 
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виразності, ці дослідники тісно пов’язували вивчення метафори та тропів із 

вивченням функцій знака у слові, а також із вивченням феномена символу та 

символічного рівня у  семантиці слова, його інваріанта. 

 

1.2. Теоретичні дослідження інваріанта значення слова 

Поняття інваріанта є одним із визначальних у теоретичних дослідженнях 

значення слова, що входить до складу багатьох наук. Теорія інваріанта є одним із 

способів наближення до розуміння внутрішньої  та зовнішньої сутності мови, 

який входить до складу теоретичних та практичних лінгвістичних досліджень. 

Питання дослідження того єдиного, що дає можливість різним смислам існувати у 

межах одного слова та забезпечує процес породження цих смислів, сама ідея 

існування чогось стабільного, узагальнюючого у структурі слова, що забезпечує 

його існування та розвитку, існує здавна.  Як зазначає В. М. Солнцев, поняття 

інваріанта та варіантів  «мають велике, ледве не вирішальне значення для 

характеристики онтологічної природи мови у цілому» [119, с. 213.] Учений 

визначає інваріант як «абстрактне позначення однієї і тої ж сутності (наприклад, 

однієї і тої ж одиниці) в абстрагуванні від її конкретних модифікацій - варіантів» 

[269, с. 80–81]. Таке розуміння інваріанта, на наш погляд, акцентує увагу на 

моменті абстракції під час семантичного аналізу та повністю не враховує реальної 

образної складової семантичного інваріанта. 

Варіантно-інваріантний підхід у лінгвістиці започаткований у фонології,  та 

його становлення простежується у працях І. О. Бодуена де Куртене. Згодом цей 

підхід перенесено із фонології в інші галузі лінгвістики, зокрема, у семантику. 

Ідеї щодо системної організації мови так само розвинуті у декількох напрямах 

структурної лінгвістики.  Так, Празька лінгвістична школа виходила з системного 

підходу діахронних процесів. У працях Р. О. Якобсона особлива увага 

зосереджувалась на аналізі діалектичних протирічь еволюції мовної системи, які  

одночасно є джерелом її розвитку, і це ніколи не дозволяє мовній системі 

досягнути абсолютної  усталеності, що є джерелом постійної асиметрії у мові.  

Тому співвідношення синхронного та діахронного аспектів розвитку мови є не 
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статичною, а динамічною системою [128; 129; 203–206].  Такий підхід є 

принципово системним, тобто розглядає множину елементів як єдине ціле, 

взаємозв’язок елементів приймається як аксіома. Таким чином, під інваріантом 

розуміємо те загальне, усталене, що є одночасно представлене різними 

варіантами. 
На думку О. С. Ахманової інваріант є віднесеним до рівня абстрактних 

сутностей, який використовується для виявлення загальних рис варіантних 

проявів на основі процесу синтезу [269, с. 275–277]. Так, О. В. Бондарко визначає 

інваріант як «ознаку чи комплекс ознак системних об’єктів, що вивчаються 

(мовних та мовленнєвих одиниць, класів та категорій, їх значень та функцій), що 

залишається незмінним під час усіх перетворень, що є обумовленими взаємодією 

початкової системи із навколишнім середовищем» [30, с. 5]. Інваріантний 

компонент, за С. О. Гурським, “залишається відносно незмінним при 

послідовному співвіднесенні одного й того самого слова-знака з об’єктивно 

різними поняттями…, це інтралінгвістичний елемент плану мови – власне 

значення слова в термінах семантичних диференційних ознак як компонент 

лексико-семантичної системи мови” [55, с. 10]. М. В. Перцов відзначає «плідність 

поняття «семантичний інваріант» для опису зв’язків між лексичними значеннями 

слова», тобто «інваріантність може проявлятися між різними рівнями подання 

мовних висловів у багаторівневій теорії мови.». За визначенням дослідника, 

семантичний інваріант є певним загальним смисловим компонентом, який 

«присутній у кожному із окремих підзначень неоднозначної мовної одиниці, 

такий компонент повинен мати нетривіальний статус (тобто він не повинен 

відноситися до семантичних примітивів) та має «скріплювати» усі окремі 

інтерпретації одиниці.» [102, с. 414]. Вчений вважає, що, хоча семантичний 

інваріант не може охопити усіх нюансів кожного із смислів полісемічного слова, 

однак він містить у собі базові, центральні, організуючі моменти, що входять до 

складу кожного смислу. Семантичний інваріант є відображенням перш за все 

основного смислу, але містить і компоненти, які входять до семантичного складу 

кожного із смислів. Із таким розумінням семантичного інваріанту ми 
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погоджуємося лише частково, тому що вважаємо, що недоречно під час 

визначення семантичного інваріанта апелювати тільки до основного смислу 

полісемічного слова, тому що семантична структура інваріанта має охоплювати 

абсолютно усі смисли, більше того, вона і визначає логіку і безкінечний потенціал 

їх виникнення. До того ж вважаємо, що основний смисл полісемічного слова є 

тільки «вершиною айсбергу», поверхневою оболонкою у структурі семантичного 

інваріанта, і ця структура являє собою багаторівневу систему. 

Ф. Р. Палмер наголошує на необхідності та одночасно великій складності 

визначення інваріантного центра у структурі слова, який забезпечує існування 

того спільного, що об’єднує численні відмінності у різних смислах полісемічного 

слова [97, с. 48].  

Окремо зазначимо, що Л. Ельмслев, який першим дав розгорнуту дефініцію 

понять інваріанта та варіанта у лінгвістиці, характеризує їх так: «…зустрічається 

багато зразків кожного складного речення, кожного простого речення, кожного 

слова і т.д. Ці зразки ми будемо називати варіантами, а сутності, зразками яких 

вони є, - інваріантами» [65, с. 184]. 

В. Г. Гак у своїх дослідженнях вирізняє декілька різних дослідницьких 

підходів до розуміння категорій інваріанта та  семантичних варіантів 

полісемічних слів: 1) плюралістичний – коли вважається, що у кожному окремому 

значенні (смислі) форма створює окрему одиницю, тобто, скільки є смислів, 

стільки є і слів (Ж. Вандрієс, Л. В. Щерба та інш.), 2) унітарний – коли кожне 

слово має тільки одне лексичне значення, що являє собою багато варіантів, тобто 

всі смисли зводяться до єдиного спільного значення (Р. О. Якобсон, В. А. 

Звегінцев та інш.), 3) функціональний - коли вважається, що є різні смисли слова, 

які не зводяться до єдиного значення (О. О. Потебня, Є. Курилович та інш.) [46, с. 

190]. 

Дослідники В .Г. Гак, Н. Д. Арутюнова, Ю. Д. Апресян наполягають на 

комплексному підході до вивчення інваріанта, базуючись на відповідності планів 

змісту та вираження, що є втіленням когнітивних підходів до вивчення семантики 

мовних процесів та інваріанта [44,  с. 678 – 701; 25; 20; 21]. 
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Відомий представник  Львівської семантичної школи С. О. Гурський у низці  

своїх наукових розвідок визначає семантичний інваріант таким чином: «… це та 

«серцевина» значення, яка є першоосновою семантичної структури слова… 

інваріантне значення в плані мови, що складається з набору елементарних смислів 

– сем, тобто узагальнених, абстрагованих, комунікативно релевантних ознак 

відповідного поняття…» [57, с. 57–58]. Дослідник зазначає, що, окрім 

словотвірних функцій та впливу на структуру лексеми, семантичний інваріант є 

визначальним фактором у процесі формування контекстів та різних видів 

сполучення мовних одиниць. «Закономірність сполучення мовних одиниць» 

визначається, таким чином, низкою факторів, серед яких ключову роль відіграє 

вплив семантичного інваріанта. Такими факторами, за С. О. Гурським, є:  1) 

комплекс сем, які формують інваріантне  значення; 2) вплив актуалізованих сем 

(для кожного окремого варіанта вживання слова); 3) поняття, яке позначується 

інваріантним значенням – комплексом диференційних ознак; 4) усі попередні 

фактори формують відповідний смисл мовного знаку  у кожному окремому 

контексті та словосполученні  [53; 55 – 59; 54, с. 15]. 

Р. І  Дудок розглядає семантичний інваріант як основу, яка одночасно 

групує різноманітні смисли полісемічного слова і слугує диференційною ознакою,  

яка уможливлює функціонування цих смислів у синтагматичному плані, і 

передбачає існування різних основ семантичних опозицій для кожного окремого 

смислу [63]. Як вважає дослідник, «смисл як однозначний зміст слова  в кожну 

одиницю його вживання в мовленні породжується у результаті поєднання  

стабільного інваріантного значення з послідовно змінними поняттями як 

основами відповідних смислів…» [62, с. 155]. Змінні основи  конкретних 

семантичних опозицій є характерними для кожного окремого смислу 

полісемічного слова. Вони маркують ці смисли як окремі цілісні системи, 

причому семантичний інваріант залишається незмінним  та визначальним для 

певного слова. У низці наукових розвідок Р. І. Дудок  зазначає, що одночасно 

семантичні компоненти, які входять до складу інваріанта слова, розрізняються 

між собою за своєю «смислотвірною активністю», за своїм якісним та кількісним 
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впливом у процесі породження різних смислів полісемічного слова [62, с. 160– 

161].  Отже, він вважає, що виокремлення семантичного інваріанта слова та аналіз 

елементів його структури уможливлюють по-новому розглядати проблеми 

полісемії та омонімії. Адже «інваріант слова із послідовно різних змістів його 

вживання об’єктивно визначає  його формально-семантичну тотожність… 

розпізнає тотожну інгерентну чи адгерентну ознаку у низці різних понять і маркує 

їх ознакою, зафіксованою в інваріантному значенні слова…» [62, с. 162].   

Відомий український термінолог Т. Р.  Кияк вважає, що інваріантний зміст, 

який існує у семантичній структурі слова, є безпосередньо пов’язаним із 

внутрішньою формою мовної одиниці, яка здійснює безпосередній зв’язок між 

планом виразу та планом змісту. Цей зв’язок, у свою чергу, завжди помічаємо на 

контекстуальному рівні, тобто «на тлі акту комунікації» [61; 76 – 79]. До того ж, 

цей процес забезпечується також і завдяки образній складовій. Вчений 

підкреслює, що «у наше розуміння образу включаються лише ознаки, що входять 

до внутрішньої форми як можлива складова частина всього корпусу ознак 

лексичного значення.» [68, 74 ] Окрім того, він робить акцент на системних 

властивостях інваріантних характеристик внутрішньої форми слова, які 

перебувають між собою у складних взаємовідносинах, і їх не можна звести до 

«простої сукупності значень та узусу її складових» [61, с. 73 ].  

Одним із ключових напрямів у теорії вивчення семантичного інваріанта та 

внутрішньої логіки розвитку слова є аналіз феномена внутрішньої форми слова, 

яке, фактично, передувало оформленню теорії інваріанта в окремий напрям 

семантичних досліджень. Ґрунтовні семантичні дослідження у цьому напрямі 

здійснили видатні мовознавці та філософи В. фон Гумбольдт, О. О. Потебня, 

Г.Шпет, О. Ф. Лосєв, С. М. Булгаков, П. О. Флоренський та інш.. Зокрема, 

О.О.Потебня зазначав, що у нашій душі є  багатий змістом, тобто різноманітними 

ознаками, образ предмета, якій є  неусвідомленою думкою. Усвідомлення полягає 

у тому, що образ розкладається на ознаки, одна з яких стає внутрішньою формою 

слова, яку він називав «відношенням змісту думки до свідомості; вона показує, як 

уявляється людині його власна думка.» [109, с. 98]. Дослідження О. О. Потебнею 



 28 

міфа, міфологічного рівня у слові, його твердження про те, що слово є  «образом 

образу» є співзвучними із наступними спостереженнями інших відомих лінгвістів, 

зокрема Е. Бенвеніста (у вивченні граматичних родів), М. Бреаля [107; 108; 109; 

28; 144; 145; 146].  О. Ф. Лосєв, який одним із своїх попередників вважав 

О.О.Потебню, внутрішню форму слова розглядав як відношення думки до 

свідомості, але це відношення ідеї (інваріанта) самого предмета до людської 

свідомості. До того ж, ця ідея (інваріант) є і особливим образом, який однаково 

притаманний як слову, так і його денотату. Процесс виникнення, утворення 

внутрішньої ідеї, інваріанта слова починається з того, що спочатку річ, яка існує 

об'єктивно, схоплюється як  самостійна одиниця в «акті умогляду», що і є, по суті, 

на нашу думку, основою будь-якої форми та ступеня образності у слові, і поняття 

іконічності у тому числі. Згодом, за О. Ф. Лосєвим,  у мовленнєвому процесі 

відбувається  виокремлення певних ознак речі та фіксація їх у слові (логічний 

момент, момент логоса у слові), і вже це несе на собі печать суб'єктивності [88– 

91].  

Один з компонентів слова, його рівнів – ноема, є суб'єктивним розумінням 

об'єктивного смислу речі, яке може мати і загальномовний характер (бути 

загальноприйнятим смислом слова), а може бути і виключно індивідуальним, 

навіть миттєвим (що є глибинним поясненням природи явища, яке у сучасних 

дослідженнях номінується наносмислами.  Терміни «наносмисл» і «наносема», 

впроваджені у термінологію проф. Ж. А. Вардзелашвілі, позначують  

мікроскопічні частинки смислів у слові. Як потенційни семи, вони 

«актуалізуються  у конкретному контексті» [37; 38]. За теорією дослідниці, у 

центрі будь-якого концепту перебуває так званий «прототиповий елемент», його 

оточує семантичний простір, який вчена називає «концептуальним полем», а все 

це, у свою чергу, оточує «інтерпретаційне поле» (свого роду зовнішня периферія 

концепту). Ж. А. Вардзелашвілі вважає, що будь-який концепт є також системою 

образів та асоціацій, і їх носіями є наносмисли та наносеми (найдрібніші 

структурні частинки). Ці семантичні частинки, у процесі мовної комунікації 

переплітаючись і зв'язуючись на рівні інтерпретаційних полів із наносмислами 
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інших концептів, утворюють «семантичні інтерпретаціні вузли», що надають 

будь-якому тексту додатковий смисловий відтінок. До того ж, потенціал такого 

зв'язування та можливих варіацій  є практично безмежним [37].  Необхідно 

відзначити, що ці ідеї виникли ще багато століть тому – так, античні стоїки 

звертали увагу на здатність смисла до безкінечного розвитку. Вони аналізували 

поняття, яке називали «лектоном», таких лектонів може бути нескінченна 

кількість, враховуючи не тільки різні контексти, але й нескінченні  варіації 

всередині кожного контексту. Принагідно  нагадаємо, що у XVI ст. у логіці 

введене поняття «інференції», О. О. Потебня, В. фон Гумбольдт акцентували на  

існуванні  подібного роду  смислів слова та понять [104 – 110; 51; 52]. О.Ф. Лосєв, 

досліджуючи це явище, називає його «нескінченною семантичною валентністю 

мовного знаку»,  що входить у вченого у цілісну складну теоретичну систему [88].  

Проаналізувавши погляди О. Ф. Лосєва, доходимо висновку, що структура 

слова, та його інваріантна «серцевина» є складною багаторівневою структурою, 

яку він розкладає на шістдесят сім основних моментів, у порядку, який 

«піднімається від абсолютної темряви «ніщо» до світла смислу» [88, с. 740].  

Принагідно додамо, що до числа  цих компонентів входять і фонема 

(фонематичний шар у слові), і корінь-етимон, і морфематичний шар, 

синтагматичний, ноематичний (ноема), і рівні першого і другого симболону, які 

складають «символічну єдність слова (чи повну і загальну символічну єдність 

семеми)». За вченим, це означає, що «кожна індивідуальна варіація слова вказує 

на вищу єдність символічної семеми, від котрої залежать і яку передбачають  усі 

індивідуальні варіації семеми» [88, с. 635].  

Одним із найвищих рівнів у структурі слова є ідея, яка, за О. Ф. Лосєвим, і є 

ментальною сутністю, позбавленою будь-яких індивідуально-суб'єктивних, 

загальносуспільних і національних нашарувань (різні народи розуміють (і 

сприймають) кожен предмет по-різному, і відображають це різними етимонами-

коренями (і, відповідно, різними симболонами та ноемами)). Вважаємо, що таке 

розуміння рівня ідеї та подальших вищих рівнів у структурі слова багато чого 

пояснює у природі семантичних універсалій, та проливає світло на сучасні 
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дослідження когнітивної лінгвістики у сфері «ментальних сутностей» («lingua 

mentalis»). «Ментальні сутності» у когнітивістиці часто відокремлюються від слів 

і починають приписуватися «чистому мисленню», тоді як у О. Ф. Лосєва усі ці 

моменти слова (усі пласти слова), включаючи ідею та подальші за нею рівні 

розуміються як нерозривна єдність, що входить до складу  слова. Ідея у складі 

структури слова, як вважає О. Ф. Лосєв, «ідея предмету – і є самий предмет 

цілком, але тільки перенесений в інобуття. У предметі тут абсолютно нічого не 

порушено, і не втрачено жодної риси. …Якщо під інобуттям мислиться людська 

чи інакша свідомість, то ідея у цьому сенсі є повною і адекватною присутністю 

предмета у цій свідомості, повним і адекватним розумінням  предмету» [88, с. 

650]. Людська свідомість, яка «конструює» у собі будь-який предмет, обов'язково 

вносить у цей образ, який вона конструює, і дещо від себе, тобто це вже не буде 

предмет, який цілком і повністю є присутнім у свідомості (як ідея), і не буде 

«повним та адекватним розумінням предмету», як  на рівні ідеї.   

Таким чином, існуванням у слові (і у людському мисленні) такого рівня, як 

ноема (з елементами суб'єктивності різного рівня), пояснюється і саме існування 

кореней-етимонів, де можна виокремити основні семантичні компоненти, до того 

ж, виокремити їх дискретним шляхом. Окрім того, частина цих основних 

семантичних компонентів закладена у корені – етимоні безпосередньо, на 

морфемному рівні, і часто вони є навіть «прозорими» для розуміння.  

Серед числа основних семантичних компонентів можна виокремити низку 

семантичних компонентів, які вже не є вираженими безпосередньо морфемно у 

слові, але все одно є відносно легко виокремлюємими (як це і робить, наприклад, 

лексикографічна стаття), а далі – вже виокремлюються наступні семантичні 

компоненти на рівні підсумовування енциклопедичних знань про смисли слова та 

про позначувані словом предмети та явища.  

Необхідно зауважити, що у результаті такого аналізу отримуємо все одно 

дискретний набір семантичних компонентів, і головним є те, що це є ще 

недостатнім наближенням до явища охоплення словом та його інваріантом 

різноманітності смислів та позначуваних ними денотатів. Але, О. Ф. Лосєв, 
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зважаючи на існування подібних проблем у вивченні структури слова та його 

інваріанта, зазначає, що задля їх вирішення необхідно враховувати один із 

найсуттєвіших моментів. Він полягає у тому, що у людській свідомості є 

присутніми одночасно дискретний та недискретний рівні – тобто усі компоненти і 

рівні слова (фонематичний, морфемний рівні, корінь-етимон, ноеми, а також 

рівень схеми, ідеї, символа, ейдосу і т.д.).  

Багато семантичних теорій, інтуїтивно відчуваючи цей момент, 

наближаються різними способами до нього, але не можуть його повністю 

теоретично сформулювати і охопити. Як писав у своїх нотатках Л. Вітгенштейн: 

«Невимовне (те, що здається мені повним загадковості і не піддається 

вираженню), мабуть, складає тло, на якому знаходить своє значення все, що я 

здатен виразити… доки ми говоримо про потік часу і протяжність простору і т.д. і 

т.п., люди завжди будут стикатися із одними і тими ж загадковими труднощами і 

вдивлятися у щось, що, мабуть, не може бути усуненим ніякими поясненнями» 

[40, с. 426–427]. Очевидно, що ця одночасна присутність різних рівнів у слові 

здійснюється на якомусь особливому рівні, де велику роль відіграє вже 

недискретний і ірраціональний момент. Так, О. Ф. Лосєв вживає і поняття 

«апофатичності» (апофатичність – це підхід до пізнання сутності речей та явищ, 

який налічує багато століть, та базується на усвідомленні таємничості, 

непізнаванності Всесвіту). До того ж на звуковому (морфемному) рівні така 

присутність усіх рівнів у слові (та у людській свідомості) виражається «другим  

симболоном» (тобто одночасним поєднанням усіх смислів слова («перших 

симболонів», ноем)), як єдність, яка є потенційним джерелом усієї  

різноманітності смислів, тобто єдиного полісемічного слова у своєму 

безкінечному розвитку. На вищому (післязвуковому, післяморфемному), 

мисленнєвому рівні слова та його інваріанта це виражається ідеєю. Таке 

одночасне існування різних планів, що завжди є присутнім у слові, не 

відображається, наприклад, у  фреймовому аналізі (де основний акцент робиться 

на вивченні першого моменту – різноманітності, взаємопородженні  та 

взаємозв'язку смислів). Теорія прототипів також тільки наближається до вивчення 
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цього явища, практично обмежуючись аналізом на звуковому і морфемному рівні 

(скажімо, аналіз Дж. Лакоффом прототипу  слова «мати»), цим же опонують 

теорії прототипів представники інших напрямів (наприклад, Р. Джекендофф – у 

критичному аналізі відомого розбору слова «climb», А. Вежбицька у своїх 

критичних статтях та інш.) [39, с. 18, 20–21; 202].  

Тобто, дослідники практично не виходять на той вищий рівень 

узагальнення, як у теоретичних узагальненнях О. Ф. Лосєва, коли вчений 

досліджує рівень ідеї, символу та міфу у слові («післязвукові та післяморфемні 

рівні»). Семантична  концепція «ментальних структур», у свою чергу, акцентує на 

мисленнєвих процесах, а звуковий (морфемний) рівень враховує менше, тобто 

таку постановку питання можна вважати теж тільки певним наближенням до 

цілісного багаторівневого аналізу.  

Таким чином, дискретний, логічний рівень у слові, «логос», за 

О.Ф.Лосєвим, є дискретним відображенням у слові (і в людській свідомості) 

недискретного, образного рівня ідеї, ейдосу та символу (які  усі одночасно 

присутні у слові). «…У логосі, як такому, є невідомим, чому у ньому є данною 

певна сукупність ознак. Обґрунтування цього зв'язку  - цілковито там…, де усі ці 

ознаки є даними у живому цілому, у ейдосі…він (логос) – є лише методом 

поєднання смислів відповідно видимому ейдосу… Ейдос бачиться думкою, 

сприймається розумом…; логос – не бачиться думкою, але встановлюється нею; 

не сприймається розумом, але сам є щупальцями, якими розум перебігає по 

предмету… » [88, с. 707]. 

Суттєвим моментом наукових поглядів О. Ф. Лосєва є те, що вчений  

впроваджує поняття «символічного моменту імені», тобто слово у своєму 

комплексі  є ще і символом у найширшому сенсі цього слова. Необхідність в 

існуванні такої структури, як символ, є зумовленою і тим, що, на думку 

дослідника, такі конструкції людської свідомості, мислення та пізнання, як 

чуттєві відчуття та образи, уявлення та поняття  взагалі є «надто близько 

зв'язаними із дійсністю, яку вони відображують і носять виключно характер 

відображення. Вони просто є надто споглядальними» [91, с. 168]. Учений далі 
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зазначає, що моменти «споглядального відображення дійсності», звичайно, є 

присутніми у слові та його інваріанті, складаючи один із його рівнів. Проте 

самого по собі цього рівня для існування слова та функціонування інваріанта 

недостатньо. А символ – це вже абсолютно інший рівень, якій «охоплює окремі 

елементи дійсності, по новому їх комбінує та скеровує на нове призначення…» 

[91, с. 168]. Крім того, символ повністю відрізняється від поняття «способом 

подання дійсності нашій свідомості» (безпосередньо-інтуітивний (іраціональний, 

образний) спосіб у символі, та мисленнєво-дискурсивний – у понятті ). 

П.О.Флоренський, також вказуючи на обов'язкове існування символічного рівня у 

слові (та заперечуючи різноманітні уявлення про конвенціональну природу 

слова), зазначає: «…назвати – це зовсім не означає домовитись з приводу даного 

сприйняття  видавати довільно обраний звук, але, «приєднуючись, - за висловом  

Вільгельма Гумбольдта, - своєю думкою до думки загальнолюдської», дати слово, 

у якому  загальнолюдська думка, у свою чергу, угледіла  б… внутрішньо-

обов'язковий.. зв'язок зовнішнього виразу та внутрішнього змісту, чи, інакше 

кажучи, визнала б у новому імені – с и м в о л.» [125, с. 129]. 

Отже, слово, у глибині якого закладена антиномія «безкінечний 

(недискретний) ноумен – дискретний феномен», також не може не бути і 

символом.  Тобто, спостерігаємо безкінечний діалектичний процесс (і Г. Гійом 

також  вказує на дещо співзвучне у своїй динамічний теорії мови). Символ у слові 

є моделлю, фунцією, яка може переноситись на абсолютно різний «матеріал», та 

породжує, таким чином, безліч нових смислів, і , однією з основних особливостей 

символа є «вказівка  на невідомі предмети шляхом будь-якої ясної та доволі 

відомої конструкції» [91, с. 155]. О. Ф. Лосєв диалектично пояснює неминучість 

подальшого розвитку слова на символічному (а часто – і на міфологічному) рівні.              

Аналізуючи погляди вчених, доходимо висновку, що саме на цьому етапі 

вивчення розвитку слова фреймовий, компонентний та інші дискретні 

семантично-когнітивні методи аналізу стикаються зі своїми основними 

проблемами – проблематичністю теоретичного пояснення того, чому і  як 

виникають нові смисли слова, та проблемою опису (та передбачення) алгоритмів 
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їх розвитку. Як авторське бачення, подаємо за пунктами, що саме із 

вищезазначеного походять: 1) незаповнені термінальні вузли та слоти фреймів; 2) 

спірні питання про те, як відбувається активація фрейму; 3) обмеженість 

використання фреймового аналізу – коли виходимо за рамки «стереотипних 

ситуацій» (та їх метамов); 4) проблематичність та спірність заповнення 

взаємозв'язків усередині фреймових структур у випадку зміни ситуації – так звані 

«значення по замовчуванню»  при кожному термінальному вузлі, та підфрейми, 

якими заповнюються слоти  під час цього замовчування, так звані «указники 

наслідування»; 5) проблематичність процедури АКО-зв'язків, тобто системи 

вказівок на фрейми більш високого рівня ієрархії, звідси переносяться значення 

слотів у певних ситуаціях; 6) проблематичність представлення багатьох явищ та 

понять фреймовим методом та компонентним аналізом (тобто дискретними 

методами),  тоді доводиться апелювати до поняття прототипа (образа, гештальта) 

(тобто до існуючих у людській свідомості образів та їх співвідношень, які 

базуються на досвіді, та не пояснюються раціональним знанням) – тобто це є 

свого роду визнанням певних «тупикових» моментів у дискретних методах. Однак 

у прототиповому підході виникає інша крайність, як висловилась іронічно із 

цього приводу А. Вежбицька, «прототип рятує» [39], – тобто не аналізуються вже 

багато моментів – детальний покомпонентний аналіз самого прототипа та 

окремих слів, які входять до прототипової групи (та їх власних інваріантних 

образів), та зв'язку цих образів із інваріантним образом прототипа, дослідження 

ролі кореня-етимона; 7) неможливість передбачити появу принципово нових 

термінальних вузлів та відповідних їм підфреймів – це неминуче  відбувається у 

випадках виникнення, наприклад, складних метафорічних смислів, та під час 

розвитку тропів взагалі (зрештою, число та заповнення слотів у кожному фреймі 

встановлюється проектувальником системи); 8) у компонентному аналізі – це 

проблема неможливості сповна охопити семантичними компонентами весь 

цілісний образ денотата та процесс  виникнення нових смислів, проблема 

постійного додавання ознак під час поглиблення аналізу слова, і т.д..  

 У семантичних дослідженнях С. М. Булгакова, О. Ф. Лосєва, 

П.О.Флоренського вивчення проблематики кореня посідає одне з ключових місць, 

що є тісно пов’язаним із теорією інваріанта,  та акцентується на особливому 
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значенні кореня у семантичному розвитку. Як зазначає С. М. Булгаков, «.. із 

коренями слів пов’язані абсолютно визначені функції… з ними пов’язано ядро 

смислу, сама ідея, яка залишається незмінною в усіх словах даного кореня…,  між 

тим як усе решта має лише оформлювальне значення, вносить відтінки… Через 

пробиті вікна першослів, елементи смислу, постійно вливається все новий і новий 

смисл, який розширюється, як із декількох нот гами виникає уся безкінечність  

музики.» [31, с. 7, 18]. С. М. Булгаков, вивчаючи семантику кореня, особливу 

увагу звертає на розуміння кореня і як інваріантної ідеї, що лежить у його основі. 

У такому випадку явище полісемії можна розуміти як процес, коли ідея, 

закріплена у корені, втілюється у різних денотатах (речах, явищах), а синонімія – 

як процес, коли одна річ може «одягати на себе різні одежі, «вбиратися» у різні 

ідеї-корені-слова» [31,  с. 40]. 

Явище загальної предикативності вивчалось багатьма вченими, та є тісно 

пов’язаним із явищем іконічності. Тобто слово можна розуміти як мінімальну 

структуру, яка може бути представлена реченням. О. О. Потебня характеризував 

слово як «поетичний твір».  На це звертали увагу В. Матезіус (теорія 

«актуального членування»), О. Ф. Лосєв,  С. М. Булгаков, Р. О. Якобсон, також 

континуальну природу мови та пов’язане з цим питання предицирування вивчали 

Й. Трір, Ю. С. Степанов, Е. А. Макаєв, О. Д. Шмельов, О. О. Леонтьєв, 

Р.О.Будагов [31; 88 – 91; 93; 94; 95; 128; 129; 203 – 206]. С. М. Булгаков 

стверджував: «Ім’я є прихованим судженням, нерозгорнутим 

реченням….дієслівність первісно є притаманною слову…» (це і є глибинною 

причиною явища конверсії) [31, с. 37]. П. О. Флоренський зазначав, що «… 

слово… потрібно розглядати як звиті у комок речення чи навіть цілу промову, а 

речення – як слово, яке вільно розпустилося.»  [126, с. 208]. 

Х. Куссе назвав семантичну теорію О. Ф. Лосєва «комунікативно-

інтерпретаційною семантикою інваріантності» [84, с. 302]. Необхідність 

враховування недискретних факторів та ролі образа у слові та інваріанті 

підкреслював П. О. Флоренський: «Воістину, слово є інваріантом, але 

інваріантність ця є невимовною словесно ж (єдиним способом її вираження слугує 
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саме ж слово, воно єдине, і ніяке інакше слово не візьме його смислу глибше і 

повніше не охопить його, ніж воно саме себе виражає); у словесному ж порядку – 

слово є максимально вільним, маючи силу означати доволі різне… »  [126, с. 208].  

Базуючись на синтезі теоретичних підходів та використовуючи теоретичні 

та методологічні положення семантичної концепції «філософії імені» 

(О.Ф.Лосєва, С. М. Булгакова, П. О. Флоренського), розуміємо семантичний 

інваріант як ядро складної структури, яке організує усі можливі смисли слова (у 

тому числі і потенційні), та усіма своїми складовими є присутнім  у кожному із 

цих смислів, та, більше того, визначає логіку виникнення цих смислів. Звідси 

можемо узагальнити, що семантичний інваріант не є довільним, 

конвенціональним і виключно абстрактним явищем, тому що він відображає 

реально існуючі взаємозв’язки, притаманні тим денотатам, які дане слово 

охоплює. Наявність у цьому семантичному ядрі певної долі психологічності, а 

також того, що здається тільки плодом людської уяви, можемо пояснити лише  

«моментом логоса» у слові та у структурі семантичного інваріанта, тобто тими 

дискретними семантичними ознаками, які експліцитно (морфологічно) та 

імпліцитно закріплені  у структурі слова, але це тільки одна із сторін інваріанта – 

дискретна сторона. Існує і інша, недискретна сторона – це іконічний, образний 

рівень, рівень ідеї, яка присутня у слові та інваріанті, та є вже образним, 

недискретним відображенням тих же денотатів (та їх ейдосів), які слово охоплює 

своїми численними смислами. А охопити найрізноманітніші денотати (та, 

відповідно, різноманітні смисли) під оболонкою одного слова семантичному 

інваріанту дозволяє його третя сторона – він є ще і символом (а  часто має і 

міфологічний рівень у своїй структурі).  Символічну сторону інваріанта (його 

символічний рівень) розуміємо згідно з теорією О. Ф. Лосєва – як те, що 

семантичний інваріант є складною структурованою моделлю, функцією (яка 

вбирає у себе і логічну, дискретну, ієрархічно структуровану компонентну 

сторону інваріанта, і образну, ідейну, недискретну сторону).  Ця модель, функція 

може вже застосовуватись   до будь-якого «матеріалу», у цю «формулу» у якості 

«змінних» можуть входити (підставлятись)  вже нові і нові елементи із будь-яких 



 37 

семантичних полів, що є безкінечним потенціалом (до того ж, власне творчим) 

утворення нових смислів та розвитку слова-терміна. Тут акцентуємо  не на 

статичності, а на динамічності усієї цієї структури та взаємодії між її 

семантичними компонентами та рівнями у термінологічних утвореннях, що 

дозволяє розглядати термін як мовну універсалію. 

 

1.3. Термін як мовна універсалія 

  

Термін, через свою складність та дискусійність у лінгвістиці, як мовна 

універсалія, має численну кількість дефініцій. Представники Віденської школи 

(Е.Вюстер та ін.) у загальній теорії термінології “Terminologielehre” вважають, що 

вона складається з компонентів логіки, психології, онтології, мовознавства, 

лінгвістичної стилістики, інформатики та предметного знання. Проте сама 

загальна теорія термінології не є часткою логіки або часткою будь-якої з 

зазначених дисциплін. Основна мета термінології – виявлення загальних 

закономірностей термінування понять певних галузей знання та будова 

термінологічних систем. Так, Ф. Ріггз вводить у вивчення термінології поняття 

“концептології”, на його думку, термінологія є зв’язком між лексикологією та 

концептологією [246]. Ф. Ріггз розрізняє три підходи до термінології: перший – 

аналітичний - у лексиколога: для того, щоб зрозуміти значення слова, він аналізує 

його вживання в різних контекстах; другий – у концептолога, який має 

протилежний підхід: він схиляється до того, що для кожного поняття має існувати 

лише одне визначення, яке не вживається для назви інших понять. Такий підхід 

Ф. Ріггз називає нормативною термінологією. Третій підхід, який ми поділяємо, є 

синтетичним та встановлює зв’язок між лексикологією та концептологією. 

Взаємозв’язки інтенції термінологічних одиниць вивчалися М. Бреалем,  

Ж.Вандріесом, Х. Вернером. Ф. Ріггзом, Г. Рондо та багато інших термінологів 

вбачають у терміні унівокативність “univocité”: якщо є одне значення, то має бути 

і одне слово, і навпаки. Таку ідеальну, або нормативну вимогу до терміна Г. Рондо 

називає монореферентністю [247]. А. А. Реформатський також зазначав, що 
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моносемічність терміна слід розуміти у межах термінологічного поля, тобто даної 

термінології [111]. У свою чергу, Д.Лотте  розділяв правильно орієнтовані,  

нейтральні та неправильно, або помилково орієнтовані терміни [92]. 

Наведімо погляди українських дослідників на термін. Зокрема, Т. Р. Кияк 

вважає, що «…терміни не є ізольованими, незалежними, «вибраними» одиницями 

загальновживаної мови, які мають лише їм притаманні властивості, а складають 

повноцінну частину загального складу мови…» [76; 61,  с. 13]. Р. І. Дудок 

зазначає , що «термін має своє «власне» інваріантне значення і виконує функцію 

семантичного диференціала у різних терміносистемах», підкреслюючи 

необхідність  поєднання вивчення термінологічної лексики  із дослідженнями 

теорії семантичного інваріанта [64,  с. 122]. 

Так, І. С. Квітко вважає, що термін є “словом або мовленнєвий комплексом, 

який співвідноситься з поняттям певної організованої галузі пізнання, має 

системні відносини з іншими словами та мовленнєвими комплексами та утворює 

разом з ними у кожному окремому випадку і в певний час замкнену систему, яка є 

інформативною, точною та експресивно нейтральною ” [75, с. 21]. 

           Т. Л. Канделакі  планом змісту терміна вважає термін-поняття, а планом 

вираження – термін-слово, для термінів плани змісту та вираження можуть бути 

розділені [74]. 

           Е. Ф. Скороходько, визначаючи термін, який функціонує у межах певної 

терміносистеми, порівнює його із словами загальновживаної лексики, і зазначає, 

що різниця полягає не у тому, що терміну не притаманні загальномовні 

характеристики, а у певному (відмінному від загальновживаного слова) 

співвідношенні системи цих характеристик, у ступені їх виявлення, фактичної 

реалізації у семантичній структурі терміноодиниці [116]. Вчений виокремлює 

певні групи  (типи) термінів у  межах єдиної терміносистеми – це 

загальнонаукові, екстра- та  інтрагалузеві терміни, і ця сукупність 

терміноодиниць досліджується відповідно до запропонованої ним системи оцінки 

довжини термінів.  Е. Ф. Скороходько запропонував розрізняти синтаксичну, 

лексичну, словотвірну та графічну довжину терміна [114 – 118].  
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І. М. Кочан вважає, що «термінна номінація на відміну від мовної – це вже 

цілеспрямований процес, зумовлений взаємодією зовнішніх та внутрішніх 

факторів» [81, с. 18] Вивчаючи поняття варіативності та варіантів у термінології, 

дослідниця розглядає варіативність як таку мовну характеристику, яка є 

притаманною і термінологічним процесам. З огляду на різноманітність поглядів 

на явище варіативності у термінології, у понятті варіанта виокремлюються 

широке і вузьке значення (розуміння), у зв’язку з чим нового розвитку набувають 

дослідження співвідношень явищ синонімії та варіативності [80;  82]. 

В. Л. Іващенко зауважує, що у сфері дослідження термінологічних явищ 

та процесів «зміна наукової парадигми в цій царині лінгвістики вимагає нових 

підходів до вивчення природи терміна та й загалом будь-якої термінології.» [69, с. 

48]. Наголошуючи на необхідності поглиблення досліджень «власне когнітивного 

потенціалу термінопонять», дослідниця розглядає цей процес як систему  

різноспрямованих  «форматів організації наукового знання», починаючи з 

формату дефініції денотата, що позначається певним терміном, та самої 

терміноодиниці, і закінчуючи форматами гносеми та фреймових структур [69, с. 

49]. Характерними вимогами до дослідження термінологічних процесів на рівні 

кожного формату є особлива увага до  виокремлення ієрархії рівнів 

концептуалізації у межах окремих терміносистем, взаємодії окремих рівнів та 

факторів, які на них впливають. Одночасно є необхідним, на думку В. Л. 

Іващенко, дослідження та опис терміносистеми як  складної когнітивної моделі, 

що являє собою систему концептів,  об'єднаних за певними ієрархічними, 

архітектонічними принципами. Такий підхід уможливлює розгляд та вивчення 

«формату наукової епістеми та конкретно-наукових дискурсів» не тільки у 

функціональному  ракурсі, а і з урахуванням глибинних синергетичних процесів 

[69 – 73].   

М. О. Вакуленко вирізняє дві основні групи термінів, які можна виокремити 

у складі будь-якої терміносистеми – це терміни, які були первісно утворені 

безпосередньо в межах певної терміносистеми для позначення певних явищ чи 

предметів, до другої групи належать терміни, виникнення яких пов’язано із 
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процесами «трансформації семантики загальновживаного слова»  [36, с. 35-36; 

33]. Дослідник також акцентує на тому, що терміни, які входять до складу другої 

групи, зазвичай набувають особливих рис (семантичних, граматичних і т.д.), які 

відрізняють їх функціонування в межах терміносистеми від загальномовного.  

М.О. Вакуленко зазначає, що «наявність емоційно-експресивного відтінку» у 

багатьох термінах «не перешкоджає успішному виконанню необхідних мовних 

функцій… Тому в термінолексиці – на відміну від номенклатури – пошук чи вибір 

тільки стилістично нейтральних слів часто є недоцільним і невиправданим» [36, с. 

20; 34; 35]. До того ж, дослідник вважає дещо перебільшеними критичне 

ставлення до явищ багатозначності терміна, та вимоги до його обов’язкової 

моносемічності, поділяючи у цьому питанні погляди В.П. Даниленко про те, що 

«контекст завжди бронює його (термін) від неоднозначного тлумачення» [36,  с. 

31].  

Л. В. Туровська, досліджуючи процеси термінотворення, особливу увагу 

зосереджує на питаннях конотативних характеристик терміноодиниць, їх 

експресивного, емоційного забарвлення. Дослідниця зазначає, що ці питання, як і 

багатозначність термінів, залишаються і дотепер дискусійними. Тому вона вважає 

«наразі не зовсім правомірним» розподіл термінологічної лексики на спеціальну 

термінологію та професійну лексику як абсолютно позбавлену/і таку, що має 

експресивні, емоційні конотативні компоненти. Л. В. Туровська доходить 

висновку, що «термінологічні системи різняться за багатьма показниками, у тому 

числі й за ступенем емоційного забарвлення та експресивної насиченості — ці 

якості значною мірою залежать від часу та способів творення конкретної 

термінологічної системи.» [124, с. 83]. До того ж, найбільша кількість термінів, 

які мають характерні, яскраві конотативні характеристики, спостерігається у 

терміносистемах із давнішою історичною тривалістю формування. На її погляд, ці 

характеристики нерозривно пов’язані з етимологічним розвитком термінів, що, у 

свою чергу, має визначальний вплив на процеси транстермінологізації та системні 

зв’язки між термінологічною та загальновживаною лексикою [124, с. 83; 122; 

123]. 
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         Огляд зарубіжних термінологічних шкіл створює можливості для 

прийняття до уваги наступних дослідницьких напрацювань. Представники 

австрійсько-німецької семантичної термінологічної школи С. Стааб, 

Р.Штудер, Ф. Чіміано, К. Унгер, досліджуючи основи семантичних процесів 

формування термінологічних одиниць, розглядають їх у вигляді складної 

схеми. Центром її є система онтологічних зв'язків, що поєднує усі стадії 

формування термінологічних смислів – від стадії формування масиву 

семантичної їнформації, яку репрезентує термінологічна одиниця, до стадії 

безпосереднього утворення смислу та його реалізації у контекстуальних 

варіаціях. У процесі досліджень поєднуються традиційні підходи до 

семантичної інтерпретації текстових масивів із останніми розробками у сфері 

«семантичної павутини» («Semantic web»), і, відповідно, простежується 

тенденція до зближення  та взаємодоповнення напрямів ономасіологічного, 

когнітивного та функціонального термінознавства [256, с. 124;  155;  148].  

 

Представники французької термінологічної школи А. Кондамін та 

Ж.Робейроль розробляють методи для вивчення та ідентифікації концептуальних 

зв’язків, які відіграють важливу роль у виборі термінів та створенні моделі 

термінологічних корпусів. Особлива увага приділяється ідентифікації 

синтагматичних та парадигматичних відносин (до складу яких входять 

таксономії) та гіперонімічних і меронімічних зв’язків та парадигм, що дозволяє 

формувати окремі підсистеми, до складу яких можуть входити елементи та 

підсистеми різних таксономічних груп. Важливим також є  те, що вивчення 

зв’язків між термінологічними корпусами та  доменами, а також в межах окремих 

термінологічних корпусів здійснюється на різних концептуальних рівнях, до того 

ж наголошується на особливій специфічності зв’язків між термінологічною 

лексикою та когнітивними процесами. Такий підхід створює кращі можливості 

для розвитку та постійного поповнення відкритих терміносистем, а також для 

дотримання критерію стабільності окремих термінологічних корпусів. Суттєвим 

етапом термінологічних досліджень та процесу термінотворення вважається  
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аналітичне розкладення представників термінологічних таксономій на семантичні 

елементи та виявлення взаємозв’язків між ними та спільних елементів [159]. 

А.Кондамін вводить та досліджує поняття «девіантності» («deviance»), 

застосовуючи його до опису особливих випадків функціонування терміносистеми, 

коли її розвиток відхиляється від розвитку загальнолексичної системи у 

аналогічних умовах [133; 157; 158; 160; 225]. Д. Буріго зауважує, що у процесі 

вивчення функціонування та ролі термінів у інформаційних текстових масивах, 

особливу увагу необхідно приділяти чітким критеріям, за якими визначаються 

усталені терміноодиниці, а також процесам взаємної кореляції як окремих 

термінів, так  і термінологічних масивів, уникаючи «спрощеного» підходу до  

вивчення цих питань [132; 141; 142; 143, с. IX, X] .   

           Представники канадської семантико-термінологічної школи А. Оже і 

К.Баррьер досліджують різнопланові аспекти семантичних взаємовідносин у 

межах термінологічних систем, що є тісно пов’язаним іх проблемами оволодіння 

та представлення різноманітних спеціальних знань. К. Баррьер зазначає: 

«Семантична мережа взаємозв’язків підтримує побудову та організацію 

лексиконів, термінологій, таксономій та онтологій.» [131, с. 2]. Канадська 

термінолог-семантик М.-К. Ль’Омм, вивчаючи опозиційні семантичні відносини в 

межах окремих терміносистем, пропонує систему та класифікацію визначень 

різних форм опозицій та їх релевантні категорії [209 – 215]. Дослідниця особливу 

увагу приділяє паралельному вивченню семантичних відносин як у межах 

окремих термінів, так і між термінами в межах лексичних юнітів та 

термінологічних доменів у цілому. М.-К. Ль’Омм зазначає: «Більше того, тоді як 

деякі опозиції розподіляються на прототипові категорії (наприклад, 

комплементарні і градуальні), інші опозиції набагато важче охопити за 

допомогою існуючих критеріїв» [182, с. 49]. 

Представниця іспанської термінологічної школи термінолог-семантик 

П.Фабер разом із колегами з університету м. Гранади розробили когнітивний 

підхід до вивчення розвитку термінологічних процесів, який отримав назву 

«термінології, яка базується на фреймах» («Frame-based terminology»). В основі 
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такого підходу міститься положення про те, що кожна терміносистема є 

відображенням певних (а часто – найрізноманітніших) концептів, концептуальних 

систем та конструктів, а також взаємовідносин між ними. Особлива увага на 

найбільш узагальнюючих рівнях аналізу приділяється дослідженню рольових, 

актантних структур, таких, як агент, паціенс, результат, інструмент і т.д. [172 – 

175; 232]. 

 

1.4.  Термін мистецтва: семантико-функційні особливості у комплексі 

фахових терміносистем 

           

Досліджувана термінологія мистецтва посідає дещо особливе місце серед 

фахових терміносистем, що можна пояснити особливостями сфери денотатів, які 

ця терміносистема позначає. До того ж, довгий історичний шлях її розвитку та 

сильний зв’язок, дифузність із загальновживаною лексикою; складна (навіть у 

чисто географічному плані) система міжмовних семантичних зв’язків, що, 

безумовно, відображається на розвитку семантичної структури лексем; 

об’єктивно зумовлена часта неможливість застосування до термінів мистецтва 

вимог щодо їх однозначності, точності, емоційної нейтральності та незалежності 

від тексту – усе це апріорі зумовлює складну систему мотиваційних зв’язків, 

рівнів та компонентів термінів мистецтва, та структури їх семантичних 

інваріантів. 

Термінам мистецтва, які позначують складні концепти і явища у сфері 

мистецтва, притаманна багаторівнева семантична структура, і велика частка в ній 

належить конотативним, ірраціональним та символічним складовим. Наприклад, 

концепція одного з класиків британського мистецтвознавства Кл. Х. Белла, для 

якої він ввів у терміносистему мистецтва новий термін – " significant form", смисл 

якого автор пояснює так: "Має бути якась єдина якість, без якої витвір мистецтва 

не може існувати... Яка якість є спільною для собора святої Софії і вікон 

Шартрського собору... фресок Джотто в Падуї і творів Пуссена, П'єро делла 

Франческа, і Сезанна? Єдина відповідь здається можливою – "significant form" 
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(істотна, знаменна, багатозначна форма). У ній лінії і кольори, поєднані певним 

чином, певні форми та співвідношення форм хвилюють, збуджують, рухають 

наші естетичні емоції." [138, с. 7–8.]. Цей термін має позначувати те, що 

докорінно відрізняє форми, твори мистецтва від не-мистецтва. Кл. Х. Белл і 

Р.Е.Фрай доповнюють цей термін іншим – "symbolic form", який має позначити і 

підкреслити особливу роль символічної складової. Як пише інша дослідниця 

феномена мистецтва, С. К. Ленгер, мистецтво –  це "створення символічних форм 

людського почуття" [224]. Сучасний критик та мистецтвознавець В. Г. Байуотер, 

досліджуючи складність терміна, впровадженого Кл. Х. Беллом, відзначає, що  

"significant form" не є властивістю, яка притаманна лише твору мистецтва, але є  

сукупним результатом складної взаємодії між митцем, публікою і зображеним 

[152]. 

         Терміносистема мистецтва має свою, особливим чином виражену, 

специфіку.  Так, наприклад, Р. Е. Фрай, британский художник, один із класиків 

британського мистецтвознавства, куратор  Нью-Йоркського Метрополітен-музею, 

який впровадив термін «postimpressionism», аналізуючи живописну манеру і 

твори Сезанна,  використовує ряд термінів, таких як "sensibility", "plastic 

construction," "intellect," які відображають саме специфічні риси терміносистеми 

мистецтва та взаємозв’язки як між окремими термінами у її межах, так і між 

семантичними компонентами у структурі окремих термінів    [179; 180; 181]. 

         Х. Ж. МакВінні і М. Лоренц визначають терміносистему мистецтва і складну 

систему денотатів, яку вона позначає, так: "…мистецтво – це різновид мислення, 

свідомості чи стану почуттів, точніше, мистецтво – це спосіб "відзеркалюючої 

обізнаності" чи "свідомості другого порядку". Як відображуюче мислення, 

мистецтво "символізує, символічно зображує почуття", має пасивний і творчий 

аспекти, може активно формулювати досвід, і є "відзеркалюючим себе"" [229, с. 

15 ;  226]. 

         Г. Вельфлін, досліджуючи розвиток феномену пластичної форми у 

мистецтві, дає ґрунтовну характеристику стилів, і робить вагомий внесок у 

термінологію та методологію сучасної наукової історії мистецтв та 
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мистецтвознавства. Вивчаючи сутність і розвиток художніх стилів, Г. Вельфлін 

використовує бінарні опозиції, до складу яких включає терміни-концепти  –  

«linear» versus «painterly», «plane (planar)» versus  «recessional», «closed (tectonic) 

form» versus «open (a-tectonic) form», «multiplicity» –  «unity», «absolute clarity of 

the subject» versus «relative clarity» [265 – 268].  

Ж. Базен, колишній головний куратор картин у Луврі, якій також завідував 

відділом реставрації живопису національної музейної системи Франції, професор 

Йоркського університету в Англії і університету Торонто –  один із найвідоміших 

фахівців, який займався широким спектром питань мистецтвознавства та 

теоретичним осмисленням історії мистецтва як науки, використовував у своїх 

дослідженнях великий термінологічний апарат. Ж. Базен, досліджуючи 

багатокомпонентну природу художнього зображення та способи її вивчення та 

відображення у термінологічному апараті мистецтвознавства, наводить один із 

яскравих прикладів: «Що стосується надзвичайно розповсюдженого у ХVI 

столітті поняття «малюнок», воно вже для Ченніні має два значення: esterno, 

зовнішній малюнок (якому навчають за допомогою вправ та практичних занять), і 

interno, внутрішній, тобто той, що існує в уяві… Даний спосіб іменувати існуючу 

в уяві інтелектуальну складову мистецтва, щоб відрізнити її від оперативної… В 

1607 році художник Федеріко Цуккарі надасть терміну «внутрішній малюнок» 

філософський смисл: він побачить у ньому «знак присутності Бога в нас».»  [136, 

с. 23].                               

А. Варбург, один із найвідоміших  дослідників мистецтва ХХ ст., суттєвий 

вплив якого простежується на розвитку сучасного мистецтвознавства та його 

терміносистеми, розробив систему понять і концептів, які позначив створеними 

ним термінами.  

«Pathos formula» («Pathosformel»)  – один із найбільш відомих термінів, 

створених А. Варбургом, який став класичним,  може бути описаний як  «формула 

вираження пристрасті», «первісні слова пристрастної мови жестів» і «емоційно 

заряджені візуальні тропи» [255, с. 246–247; 137]. Сутність цього поняття і 
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терміна полягає у поміченому А. Варбургом та досліджуваному ним явищі, коли 

певні візуальні образи (наприклад, міміка, рухи тіл зображених у творах 

мистецтва персонажів) зображають не тільки фізичний рух, а є водночас певними 

типами, моделями для передання митцем певних, зазвичай дуже сильних,  

напружених, насичених емоцій і душевних станів. Одним із найсуттєвіших 

моментів у цьому дослідженні А. Варбурга є вивчення символічної сторони цього 

процесу – у сучасних дослідженнях мистецтва визнається, що «pathos formula» 

має здатність не тільки візуально зображати стан персонажів, але і передавати ці 

стани глядачеві, «занурюючи» його у створену митцем атмосферу. А. Варбург 

згодом дав своєму терміну «pathos formula» ще одну, синонімічну, доповнюючу 

назву – «engram of affective experience» («Engramm leidschaftlicher Erfahrung» –   

енграма (гипотетична структура, яка зберігає сліди пам’яті) емоційного досвіду), 

тобто основною ідеєю його досліджень є вивчення механізмів культурної пам’яті і 

створення та передача образів, які стають одночасно візуальними формулами, що 

несуть у собі і передають емоції і пристрасті, і в той же час є глибоко 

символічними і міфологічними, і усе це пронизує мистецтво від самих початків до 

наших днів.  

         А. Варбург опрацьовує теорію виникнення символів, однією із 

найважливіших складових якої є теорія «Einfühlung» (учування, вчуття,  

проникнення, пройнятості), це складне нове поняття і відповідний йому термін-

неологізм передається в англійській мові синтезом термінів – «in-feeling», 

«feeling-into», «empathy». Цей термін і саме поняття (нім. – Einfühlung) були 

вперше впроваджені Р. Фішером, і англійський термін «empathy» був 

неологізмом-запозиченням та перекладом німецького терміна «Einfühlung», 

створеного, у свою чергу, від грецького кореня pathos (почуття, емоція, 

страждання). У систему найвідоміших створених А. Варбургом термінів, які 

значно розширили сучасну терміносистему мистецтва, також входять:  «moving  

(animated) accessories» («bewegtes Beiwerk») – «рухомі деталі (аксесуари)»; «life in 

motion (animated life), moving life» (“bewegtes Leben”); «thought-space» 
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(«Denkraum»);  «Nymph/ Ninfa fluida»; «migration of images» («Bilderwanderung»); 

«afterlife (or survival) of Antiquity» (Nachleben der Antike); «energetic inversion»; 

«image vehicles» («Bilderfahrzeuge»); «automobile image vehicles» («automobile 

Bilderfahrzeuge») – цей  термін був вперше застосований А. Варбургом під час 

опису та дослідження виготовлених у Фландрії гобеленів, які потрапили до 

Флоренції, пізніше Варбург розширив екстенцію терміна  на графіку (у цьому 

ракурсі він розглядав мистецтво виготовлення гобеленів як попередника графіки), 

живопис маслом по дереву, книги та манускрипти; термін «consious dialectical 

energy» – енергія критичної взаємодії, якою володіє кожен митець-геній, і яка 

перетворює виражальні образи, що зберігаються у культурній, ментальній пам’яті, 

на складові частини нових шедеврів; «baroque muscular rhetoric» («barocker 

Muskelrhetorik») – барокова (у сенсі – надмірно жвава) м’язова риторика [263].  

Атлас «Мнемозіна» є своєрідною «кульмінацією» дослідницьких підходів і 

методів А. Варбурга, і складним аналітичним матеріалом, який відображає 

історію візуальної виразності, пронизану притаманною А. Варбургу глибокою, 

інтуїтивною логікою і аналізом складного символізму та його внутрішніх 

взаємозв’язків. Атлас «Мнемозіна» є втіленням  демонстрації проблеми міграції 

образів, «pathos formulas» – демонстрацією процеса «afterlife (or survival) of 

Antiquity» (термін, теж створений А. Варбургом) (Nachleben der Antike – 

продовження життя античності) – у західному і східному мистецтві, в 

Александрійській Греції, у Римі, у Багдаді ІХ ст., у Флоренції епохи Кватроченто, 

Німеччині епохи Реформації, у бароковому Амстердамі та у Німеччині 

Веймарського періоду [262]. Фахівці відзначають, що далеко не усі загадки цього 

документу розгадані і досі. А. Варбург винайшов метод, який позначив терміном 

«series of pictures (images) method» (Bilderreihe)  –  розгортання серії образів на 

ілюстративних панелях, яке супроводжує дослідницький дискурс; цей  метод, як і 

атлас «Мнемозіна», зустріли гаряче схвалення А. Ейнштейна. 

Вплив наукових праць та підходів А. Варбурга спричинив виникнення та 

широке розповсюдження термінів «Warburg researches», «Warburg method». 
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Ученого вважають першовідкривачем іконологічного методу та іконологічного 

аналізу у дослідженнях мистецтва у найширшому розумінні, тобто у процес 

дослідження залучається і вся складна система взаємозв’язків мистецтва з 

культурою, цивілізацією, ментальними процесами і символічними аспектами. 

Іконографічний та іконологічний підходи у вивченні мистецтва  (iconography, 

iconology)  набувають особливого впливу, починаючи з  другої половині ХХ ст., і 

їх розвиває Е. Панофський (який запровадив у мистецтвознавство поняття і 

термін іконології (iconology)), розвиваючи ідеї А. Варбурга.  

Ж. Діді-Юберман, досліджуючи велику категорію, позначену терміном 

«image», згідно з А. Варбургом, розглядає цю категорію у трьох аспектах, і 

використовує для них такі терміни  –  «image - fantom» (даний термін слугує для 

дослідження того аспекту існування образа, який відображує постійне, таке, що 

переходить із епохи в епоху, «вічне» існування образів та образних формул), 

«image - pathos» (образ розглядається і досліджується як носій певного патосу, 

взаємодії, переплетення патосів та їх впливу на того, хто сприймає дані образи), 

«image - symptom» (образ досліджується і у психоаналітичному ракурсі, і в зв'язку 

з цим опрацьовується поняття симптому).  До того ж вчений наполягає на 

неможливості такого підходу до мистецтвознавчого семіологічного дослідження, 

коли художнє зображення зводиться до набору сюжетів, які потребують певної 

розшифровки. За Ж. Діді-Юберманом, завжди необхідно враховувати величезний 

семантичний пласт, який не піддається розкладенню на логічні складові, і має у 

своєму складі велику долю ірраціонального [165; 166].  

Е. Г. Ґомбріх –  один із найвидатніших істориків і теоретиків мистецтва ХХ 

ст., відзначений за свої заслуги у цій галузі рицарським званням, наданим йому 

королевою Великої Британії. У дослідженнях Е. Г. Ґомбріха особливе місце 

займає вивчення символічного та міфологічного рівнів денотатів терміносистеми 

мистецтва, як узятих окремо, так і в їх сукупності, здійснює аналіз семантичних та 

семіотичних взаємозв'язків, роблячи особливий акцент саме на цих, символічному 
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та міфологічному рівнях, наголошуючи на їх особливому вираженні, проявленні в 

галузі мистецтва, і, відповідно, в його терміносистемі [185 – 194]. Е. Г. Ґомбріх 

поглиблює опрацювання понять «iconology» і «symbol» у мистецтві. У зв'язку з 

цим він проводить ґрунтовні дослідження механізмів сприйняття і, на вищому 

рівні узагальнення – вивчає проблему інтерпретації; «Дедалі більше 

усвідомлюємо, що ми ніколи не зможемо чітко відділити те, що ми бачимо, від 

того, що ми знаємо» – зауважує Е. Г. Ґомбріх [186, с. 394]. До того ж, на усіх 

рівнях його дослідження особливе місце займає аналіз символічного шару 

художніх творів, а також складних зв'язків між образністю і символічністю, де 

недискретність відіграє особливу роль. Е. Г. Ґомбріх пише з цього приводу: «У 

мистецтві не може бути обов'язкових правил – адже ніколи не можна знати 

заздалегідь, які завдання ставить перед собою митець… І оскільки правил немає, 

частіше за все виявляється неможливим пояснити на словах, чому той чи інший 

твір здається нам видатним. Але це зовсім не означає, що усі твори рівноцінні…  

що більше ми дивимось, то більше помічаємо деталей, які раніше уникали нашої 

уваги. Втім розвивається сприйнятливість до різних типів зорових гармоній, 

винайдених художниками різних епох… Великі твори кожного разу 

сприймаються по-іншому. Вони є такими ж невичерпними і непередбачуваними, 

як людські особистості.» [185, с. 24, 26]. Створене і опрацьоване віденською 

школою, до якої належить Е. Г. Ґомбріх, поняття і термін «gestalt» («образ» 

(спочатку – у психології), який розглядається як цілісність, яка абсолютно не 

розкладається на частини) використовується у глибинних семіологічних 

дослідженнях мистецтва. Як зазначає Ж. Базен з цього приводу, «… Зедльмайр 

використовує поняття «гештальтпсихологія» під час дослідження споруджених 

Борроміні храмів… Сміливі думки  Зедльмайра надихнули Ґомбріха на 

оригінальну інтерпретацію архітектури Джуліо Романо.» [136, с. 259]. 

Е. Панофський, один із найвідоміших вчених-мистецтвознавців ХХ ст., 

представник німецької та американської мистецтвознавчих шкіл, який  практично 

розробив формальну структуру нової для мистецтвознавства дисципліни – 
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«іконології». Творцем іконологічної школи є А. Варбург, а   Е. Панофський 

продовжив її розвиток і доклав великих зусиль до широкої популяризації 

іконологічного методу дослідження, що значно розширює можливості 

семантичних досліджень у найширшому сенсі.  Е. Панофський, визначаючи 

сутність іконологічного підходу і порівнюючи поняття і терміни «iconology» і 

«iconography», пише: «… якщо корінь «граф» означає дещо описове, то корінь 

«лог»,  створений від «логос», що означає «думка» чи «розум», вже має 

відношення до тлумачення, інтерпретації… Таким чином, я сприймаю іконологію 

як іконографію, яка набула інтерпретуючого характеру і стала складовою 

частиною вивчення мистецтва, а не лише попереднім статистичним оглядом…» 

[237, с. 32], отож, вчений першим вказує на ключові, суттєві відмінності терміна і 

метода «iconology» від традиційного описового метода «iconography». 

Підкреслюючи абсолютну необхідність у синтезі різнопланових і різнорівневих 

підходів під час семантичного і семіологічного аналізу творів  і явищ мистецтва, 

Е. Панофський зазначає: «…іконологія – це, скоріше, синтетичний, ніж 

аналітичний метод інтерпретації. І так само, як правильна ідентифікація мотивів 

слугує передумовою до їх правильного іконографічного аналізу, правильний 

аналіз образів, історій і алегорій слугує передумовою до їх правильної 

іконологічної інтерпретації…» [237, с. 32]. Таким чином, іконологія основний 

акцент робить саме на смислових аспектах мистецтва, і у цьому світлі усі складові 

художніх творів – використані образи, символіка, і навіть пропорції, перспектива і 

т.д. розкриваються як генератори нових смислів і є підґрунтям глибоких 

теоретичних концепцій [237; 238 – 241]. 

Семіологічне дослідження, згідно Е. Панофському, передбачає одночасний 

синтез трьох рівнів: доіконографічний опис («pre-iconographical description»), 

іконографічний аналіз («iconographical analysis») і іконологічна інтерпретація 

(«iconological interpretation») [237, с. 33].  

         Е. Панофський виокремлює три рівня значення твору мистецтва («three 

strata») і для їх позначення вводить терміни: перший рівень – «primary or natural 

subject matter» («первинний, чи природний, сюжет»), який розділяється на «factual 
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and expressional» («фактичний і виразний»); другий рівень – «secondary or 

conventional subject matter» («вторинний, чи умовний, сюжет»); третій рівень – 

«intrinsic meaning or content» («внутрішній смисл, чи зміст») [237, с. 28–31]. 

Ж.Базен пише, що такий тип аналізу пов’язаний із «середньовічною системою 

інтерпретації… Три ступеня знаменують сходження від значення конкретного 

твору до трансцендентного початку: буквальний, тропологічний (інакомовний, 

алегоричний) і анагогічний (піднесений, найвищий, символічний, таємничий) 

смисли» [136, с. 179].   

         Е. Панофський особливу увагу приділяє визначенню і дослідженню 

особливостей самого об’єкта і предмета науки про мистецтво, і, відповідно, 

кардинальних особливостей термінологічної системи цієї науки. Е. Панофський 

запропонував такий підхід до термінології мистецтва, як «тлумачення» (meaning), 

що передбачає «прояснення смислу» творів мистецтва шляхом створення 

системних дефініций  (ієрархії понять). В зв’язку з цим він зазначає, що будь-який 

твір чи явище мистецтва, по-перше, «втілюються в результаті ірраціональних і 

суб’єктивних процесів» [237, с. 15]; по-друге, під час дослідження одночасно 

підлягають і «інтуїтивному естетичному відтворенню» («intuitive aesthetic re-

creation») [237, с. 14] (де левова частка належить комплексу інтуїтивних 

складових, до того ж цей процес «часом настільки ж скрупульозно точний, 

всеохоплюючий та складний, як будь-яке фізичне чи астрономічне дослідження» 

[237, с. 14] ), і «раціональному дослідженню» («rational analysis») [237, с. 14]; по-

третє, весь цей процес пронизаний впливом трьох нерозривно злитих складових – 

«матеріалізованої форми» («materialized form»), «ідеї (в пластичних мистецтвах – 

це сюжет)» («idea (…in the plastic arts, subject matter )»)  і «змісту» («content») [237, 

с. 16]. Особливо наголошуючи на феномені нерозривної єдності цих трьох 

компонентів, Е. Панофський додає: «Псевдо-імпресіоністична теорія, відповідно 

до якої «форма і колір говорять нам лише про форму і колір», просто-напросто є 

неправильною. Лише єдність всіх трьох вищезазначених елементів складає 

естетичне переживання,… яке отримується від мистецтва» [237, с. 16].  
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Таким чином, особливості денотатів визначають і особливості 

термінологічної системи мистецтва. За  Е. Панофським, ця специфіка має декілька 

основних рівнів. По-перше, терміни мистецтва мають, у кінцевому підсумку, 

відображати «художні інтенції» (««intentions» of the creators») [237, с. 12–13] 

(вчений пише: «…та межа, за якою практичний об'єкт перетворюється у витвір 

мистецтва, залежить від «інтенції» його творця. Але «інтенцію» цю не можна 

визначити із абсолютною точністю. Особливість «інтенції» якраз і полягає у тому, 

що сама по собі вона ухиляється від наукового визначення… », і залежить від 

цілої низки факторів [237, с. 12–13]). По-друге, на наступному рівні, ці терміни 

мають увібрати в себе і відображення усіх особливостей художнього твору, твору 

мистецтва (форми, пропорцій, стилістичних особливостей, сюжетної побудови, 

різних рівнів смислу і т.д.) як «специфічне рішення загальних, родових «художніх 

проблем»» [237, с. 21]. А далі, по висхідній, Е. Панофський доходить висновку 

про наявність наступного, третього семіологічного рівня у структурі значення 

термінів мистецтва – це те, що усі ці «художні проблеми», завдання, які так чи 

інакше вирішує кожен митець у кожному своєму творі у певний відрізок часу, у 

кінцевому підсумку можна звести до дуже обмеженої кількості «основних, 

базових» художніх, мистецьких проблем (чи завдань) – таких, наприклад, як 

«основна антитеза: «диференціація – безперервність»» («differentiation vs. 

continuity»), «протиставлення «об’ємних одиниць (людських тіл) – безмежній 

протяжності (простору)»» («volumetric units (bodies) vs. illimited expanse  (space)»), 

«протиставлення «лінії – кольоровим плямам»» («line vs. areas of color») і т.д. [237, 

с. 21]. До того ж, вчений додає, що ця система основних художніх проблем 

(завдань) включає в себе не тільки чисто «візуальні», технічні, «формальні» 

моменти, але і ««стилістичну структуру» сюжету і змісту і т.п. » [237, с. 21]. 

Е.Панофський доходить висновку, що така структура значення термінів 

мистецтва притаманна термінології мистецтва в принципі, незалежно від часових 

рамок, в яких виникали ті чи інші терміни. З цього приводу вчений пише: «Таким 

є становище не тільки нашої, сучасної термінології, але і таких виразів, як rilievo, 

sfumato і т.п., які ми знаходимо у трактатах шістнадцятого століття… Коли ми 
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говоримо про людські фігури у живописі італійського Відродження як про 

«пластичні» («plastic»), а фігури на китайських малюваннях описуємо як «такі, що 

мають об'єм, але не мають маси» (через відсутність «моделювання, ліпної 

роботи») («having volume but no mass (owing to the absence of «modeling»)»), то ми 

підходимо до цих фігур як до двох різних рішень проблеми…», яка належить до 

вищезгаданої обмеженої кількості основних, базових проблем, завдань мистецтва 

[237, с. 21].    

         Вважаємо за необхідне відзначити, що такий підхід до семіологічного і 

семантичного аналізу має дуже широкий спектр застосування, у т.ч. і 

безпосередньо у семантичних дослідженнях терміносистеми мистецтва. Як писав 

Ж. Базен,  Е. Панофський «…Окрім того, що був істориком мистецтва, був не 

меншою мірою і філологом… Панофського… потрібно приймати таким, якій він 

є, – як останнього  великого представника тієї філологічної науки, яка була для 

наших предків чимось більшим, ніж гра ерудиції, – філософією  у первісному 

смислі слова, тобто «мудрістю»» [136, с. 183].   

Звернемо увагу на те, що П.О. Флоренський, розмірковуючи над природою, 

сутністю та функціонуванням терміна, доходить висновку, що  терміни можна 

поділити на декілька основних груп, які можуть досить суттєво різнитися між 

собою за своїми глибинними, основоположними характеристиками та їх 

співвідношенням у структурі термінів кожної окремої групи. Вчений зазначає: 

«Синтетичні слова (тобто – терміни), залежно від ступеня та рівня своєї 

синтетичності, бувають різних родів, … різних порід… ці роди і породи 

відрізняються не кількісно, у всякому випадку, не тільки кількісно, але і якісно, – 

до того ж, можуть мати між собою суттєві межі, переходячи які є неминучим 

переглядати і перебудовувати весь лад внутрішнього життя…  » [125, с. 126]. 

П.О.Флоренський також проводить пряму аналогію, бачить безпосередній зв’язок 

між властивістю багатовимірної семантичної та символічної глибини великих 

витворів мистецтва та властивостями вдалих, перевірених часом і практикою, 

термінів. З цього приводу він пише: «Те, що Ваккеродер відзначає у великих 

витворах образотворчих мистецтв, як властивість таких творів, є властивістю 
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великого слова (тобто, терміна)… Картина і статуя принципово є словами. … до 

того ядрового слова, переважно звукового, про яке йдеться в цій главі (тобто, про 

термін), наведене місце із Ваккеродера є застосовним повною мірою.»  [125,  с. 

123–124 ; 32, с. 75–76]. Вищенаведені спостереження П.О. Флоренського та 

В.Г.Ваккеродера, на нашу думку, розкривають риси специфіки терміносистеми 

мистецтва, і підтверджують явище особливої  насиченості символічного рівня в 

термінах  мистецтва та їх інваріантах, а також це вказує на особливу складність їх 

семантичної структури, із чого можна зробити висновок про неможливість для 

термінів мистецтва висування вимог щодо їх обов’язкової однозначності, 

моносемічності.  

Як підсумок зазначимо, що вплив, який має уся сфера денотатів, 

позначуваних термінами мистецтва (тобто твори мистецтва та все, що з ними 

пов’язане), є складним, адже він проникає у велику кількість  інших семантичних 

полів та терміносистем, і з цим пов’язані особливості полісемії термінів 

мистецтва, що відображається на структурі та взаємозв’язках їх семантичних 

інваріантів.   

 

1.5. Методологічні засади дослідження семантичного інваріанта англійського 

терміна мистецтва  

1.5.1. Методологія дослідження семантичного інваріанта терміна мистецтва  

    

Теоретико-методологічною основою дисертаційного дослідження є праці 

науковців, які вивчають явище полісемічності, закони і фактори, що її 

зумовлюють, і надають різні концептуальні підходи до вивчення семантичного 

інваріанту. Відомі мовознавці М. Бреаль, А. Дармстетер, Г. Гійом, представники 

сучасної французької лінгвістики – А. Кюльолі, П. Кадьо, Л. Ельмслев, 

Ст.Ульманн, Ф. Палмер, Ф. Кошмідер, Б. Потьє, А. Греймас, Д. Болінджер, 

В.Г.Гак та інш., К. Балдінгер, В. Скалічка, а також О.О. Потебня, Г. Шпет, 

І.В.Арнольд, В.М. Солнцев, Н.Д. Арутюнова, О.С. Ахманова, О.В. Бондарко, 

М.В.Перцов, С.О. Гурський, Т.Р. Кияк у своїх лінгвістичних розвідках аналізують 
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структурні особливості полісемічних слів, внутрішню форми та її мотивованість, 

визначають структуру семантичного інваріанту. 

          Суттєвою складовою обраної методології дослідження є теоретико-

концептуальні твердження, викладені у працях Ч. Пірса, Ф. Оріетті, Т. Гівона, 

Дж.Хеймана,  Дж. Байбі, У. Морріса, А. Пейвіо та інших, які вивчають та 

інтерпретують явища іконічності  та образності у семантичних  процесах; праці 

представників різних напрямів когнітивної лінгвістики, зокрема, М. Мінського, 

Д.Бартлетта, Ч. Філлмора, Л. Талмі, Е. Гоффмана, які розробляють теоретико-

методологічні основи фреймової семантики, Дж. Лакоффа, Г. Томпсона, 

Ж.Фоконьє,  Р. Ленекера, Е. Рош (Хайдер), М. Джонсона, які досліджують 

принципи мовної категоризації та прототипові явища. Також у методологічну 

основу лягли  теоретико-методологічні спостереження,  викладені у працях 

А.Вежбицької; теоретико-концептуальні основи, викладені у працях 

представників  логіко-філософсько-семантичного напряму «філософії імені» – 

О.Ф. Лосєва, С.М. Булгакова, П.О. Флоренського. 

          Методологічну основу нашого дослідження склали праці М.С. Трубецького, 

Р.О. Якобсона, Дж. Катца, Дж. Фодора, Дж. Лайонза, Ю. Найди, які висвітлюють 

базові аналітичні методи вивчення семантики; праці, які стосуються вивчення 

ознак та принципів функціонування фахової термінології – О.О. Реформатського,  

П.О. Флоренського, Д.С. Лотте, А.В. Суперанської, Т.Р. Кияка, Р.І. Дудка, 

І.С.Квітко, І. М. Кочан, С. В. Гриньова, О. Д. Огуя, В. В. Левицького, 

Е.Ф.Скороходька, М.О. Вакуленко, В.Л. Іващенко, Л. В. Туровської, Дж. Сейгера, 

Ф. Ріггза, Е. Вюстера, Х. Вернера, С. Стааб, Р. Штудер, Ф. Чіміано, К. Унгер, 

А.Кондамін, Ж. Робейроль, А. Оже, К. Баррьер, М.-К. Ль’Омм, П. Фабер; а також 

дослідників терміносистеми мистецтва – С. Феріно-Пагден, Кл. Х. Белла, 

Р.Е.Фрай, Х. Ж. МакВінні, М. Лоренц,   М. Бахтіна, Ж. Банкарта, Дж. Бенхема, 

С.Кларка, Р. Ендельбаха, А. Варбурга, Г. Вельфлина, Ж. Базена, Ж. Діді-

Юбермана,   Ж. ле Гоффа, Ф.-М. д’Айзак, Е.Е. Віолле-ле-Дюка, М. Камій, 

Е.Панофського, П.-О. Діттмара, Ж.-П. Раво, Е. Маль, Ж.-Р. Бентон, Т. Клод, 
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Ф.Крістіан, Д. Ватт, О. Джонса, В. Уарда, Е. Г. Ґомбріха, Д. Бленда, О. Бенуа, 

М.Кронеггера, М. Серрулаз та інш. 

 

1.5.2. Методи та прийоми аналізу 

 

Залежно від властивостей об’єкту дослідження, у сучасній лінгвістиці 

використовуються методи, які реалізуються у вигляді специфічних прийомів та 

процедур збору та опису матеріалу (окремих методів та методик). 

          Так, індуктивний метод організації наукового процесу полягає у зборі та 

документації конкретних явищ із подальшим узагальненням та переходом від 

фактів до сутностей, які лежать у їх основі. Даний метод використовується нами 

на різних етапах дослідження, даючи можливість узагальнити отримані 

спостереження, факти та висновки у процесі формування тематичних 

концептуальних гіпер-гіпонімічних рядів – багатокомпонентного гіпер-

гіпонімічного тематичного ряду grotesque, концептуального тематичного  ряду 

baroque, rocaille, rococo, тематичного термінологічного ряду концепту LUMEN, 

LIGHT; у процесі узагальнення, систематизації та побудови структури 

семантичних інваріантів досліджуваних термінів із виокремлених семантичних 

компонентів, рівнів та шарів, та вивченні реалізації впливу структури 

семантичного інваріанта  на функціонування термінів у контекстуальному 

аспекті. 

Задіяний дедуктивний метод передбачає аналіз сутностей, які ґрунтуються 

на певних припущеннях, та перевірку реальності цих сутностей та припущень з 

позицій відповідності (чи невідповідності) мовним фактам. Так, наприклад, 

висунуті гіпотези про багатокомпонентну, ієрархічну, багаторівневу, дискретно-

недискретну структуру семантичного інваріанта полісемічних термінів 

розкладаються на ряд напрямів досліджень, які індуктивно перевіряються, 

аналізуються та узагальнюються. Продуктивнішим є циклічне використання цих 

двох методів із подальшим уточненням уявлень про об’єкт, що вивчається. 
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Також у дисертаційному дослідженні використано елементи структурного 

та функціонального аналізу, елементи когнітивного (елементи фреймового 

аналізу, теорії прототипів)  та дискурсивного аналізу, методи аналізу 

екстралінгвістичної інформації. 

Метод диференційного аналізу (метод опозицій) полягає у тому, що на 

підставі парадигматичних відносин лінгвістичних одиниць визначаються ознаки, 

які розрізняють ці одиниці. Виявлені ознаки можуть бути формальними чи 

змістовними. Формулювання та розробка принципів і методики диференційного 

аналізу були здійснені представниками Празької лінгвістичної школи 

(М.С.Трубецьким, Р.О. Якобсоном, В.Скалічкою та інш.) [120; 121; 128; 129; 203 – 

206;  113]. Одним із найсуттєвіших принципів зазначеного методу  є 

взаємозалежність та взаємонеобхідність явищ та понять  парадигматичних та 

опозиційних відносин. Опозиційні відносини встановлюються лише між 

одиницями, які входять до складу одного парадигматичного класу. 

Компонентний аналіз є розвитком теоретичної та методологічної бази теорії 

семантичного поля, та пов’язаний із ідеями Л. Ельмслева («фігури змісту», 

копенгагенська лінгвістична школа), представників швейцарської лінгвістичної 

школи (диференційні елементи Ф. де Соссюра), Р.О. Якобсона та інш.,  які 

досліджували можливість перенесення у семантику принципів, відпрацьованих 

М.С. Трубецьким  у фонології [65; 66; 254; 128; 129; 203 – 206; 120; 121]. 

Суттєвий внесок у розвиток методу компонентного аналізу належить 

представникам американської школи етнолінгвістики (У.Гудинаф та 

Ф.Лаунсбері). Теоретичні та методологічні  аспекти компонентного аналізу  

розвивались у працях Ю. Найди, Дж. Лайонза, Дж. Катца, Дж. Фодора, 

К.Балдінгера, І. О. Бодуена де Куртене, О.О. Реформатського, В.Г. Гака, 

І.В.Арнольд, С.О. Гурського  та інш. [234; 227; 207; 178; 135; 83; 111; 112; 42 – 46; 

22 – 24; 53 – 59]. 

 Задіяна у дисертаційному дослідженні методика С.О. Гурського «значення 

– смисл» базується на принципах диференційного аналізу. Задіявши метод 

опозицій, С.О. Гурський додатково виокремлює два типи протиставлень – 
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«генеральні відношення протиставлення» (протиставлення різних об’єктів) та 

«партикулярні відношення протиставлення» (протиставлення подібних об’єктів) 

[59, c. 10]. На основі відносин протиставлення можливо виокремити одну чи 

низку («пучок») розмежовуючих ознак, які характеризують окремі смисли 

полісемічного слова. У такому випадку семантична структура слова буде «пучком 

смислорозмежовуючих ознак протиставлення на різних основах» [53, с. 7] 

С.О. Гурський виокремлює такі етапи у дослідженні семантичної структури 

слова та його стабільного компонента – інваріанта: 

1) визначення семантичних диференційних ознак. Кожна диференційна 

ознака виокремлюється шляхом послідовного протиставлення членів опозиції – 

тотожних об’єктів, один з яких є маркованим (тобто семантично сполученим із 

тим словом, інваріант якого досліджується). Виокремлена таким чином ознака 

«абстрагується від первинної субстанції, узагальнюється і разом зі своїм мовним 

знаком переходить у семантичну систему мови як його інваріантне значення…» 

[57, с. 58– 59]; 

2) визначення спільних ознак протиставлення, до того ж особливо 

підкреслюється важливість та необхідність чітко дотримуватись під час 

семантичного аналізу однієї основи конкретної семантичної опозиції, що 

досліджується. Причому наголошується на необхідності протиставлення саме 

тотожних об’єктів та понять у кожній семантичній опозиції за певною ознакою, 

підкреслюючи, що «інваріантне значення слова існує лише у парадигматичних 

протиставленнях слів у системі мови» [57,  с. 61];  

3) аналітичне співставлення відповідних денотатів, які позначаються 

певними смислами у семантичній структурі слова, та дослідження впливу «пучка 

семантичних диференційних ознак» на кожній із таких основ семантичних 

опозицій – спільних ознак протиставлення. 

Тут додамо, що Гурський С.О. розрізняє значення та смисл слова, як 

відображення різних планів розвитку семантичної структури слова, де значення – 

це «мінімальний відносно незмінний зміст слова в плані мови…де всі слова 

пов’язані зі своїм відносно незмінним змістом – одним інваріантним значенням», 
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а смисл – це «змінний зміст у плані мовлення» [55, с. 13]. Таким чином, смисл 

слова розглядається як існування певної сукупності семантичних ознак – 

компонентів інваріантного значення на певній, окремій основі семантичної 

опозиції [54; 55]. 

Метод компонентного аналізу використовується нами як один із основних 

методів структурного аналізу, де виокремлення компонентів значення 

здійснюється за системним підходом (певні логічні операції, мовна інтуїція, 

тематична класифікація поєднаних слів, утворення лексичних груп, які є 

поєданими за певними ознаками). 

Компонентний аналіз базується на гіпотезі про те, що значення кожної 

мовної одиниці складається із семантичних компонентів. Для їх позначення 

використовується низка термінів, які певним чином відображають 

різноплановість дослідницьких підходів до проблеми значення у межах 

компонентного аналізу. Так, у Ф. де Соссюра це – «компоненти значення», у 

Л.Ельмслева – «фігури змісту», термін «семантичний множник» використовується 

Дж. Лайонзом, Ю.Д.Апресяном, О.К.Жолковським , «семантичний маркер» - 

Дж.Катцем, Дж. Фодором, Д. Болінджером, «ноема» - Г. Мейером, Е. Кошмідер, 

деякі дослідники називають ці компоненти значення «семами» (Ю.Найда, 

К.Бальдінгер, В. Скалічка, А. Греймас, Б. Потьє, В.Г. Гак та інш.), «семантичними 

диференційними ознаками» [254; 65; 66; 227; 20; 21; 67; 178; 207; 139; 140;  208;  

234; 135; 113; 48 – 50; 195 – 197;  242;  243; 42 –46].  

 Одним із найактуальніших питань теорії та методології компонентного 

аналізу є дослідження характеру системних відносин між семантичними 

компонентами. В ієрархічній структурі значення вирізняємо: архісему (загальну 

сему родового значення, категоріальну, інтегральну сему), яка вважається 

центром семеми, усі інші семантичні компоненти (семи) у структурі семеми 

доповнюють, конкретизують, додатково визначають архісему; диференційні семи 

(семантичні компоненти), які знаходяться у родо-видових відношеннях із 

архісемою; також виокремлюємо потенційні та приховані семи, які 
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актуалізуються у певних умовах; експліцитні та імпліцитні, ядерні та периферійні 

семантичні компоненти. 

Визначення будь-якої мовної одиниці полягає у виявленні тих ознак 

семантичної субстанції, якими ця мовна одиниця відрізняється від інших. 

Сукупність семантичних опозицій, в які вступає мовна одиниця, відіграє 

вирішальну роль для такого визначення. Таким чином, семантична опозиція  

визначається як  розрізнення між одиницями плану вираження, яке виконує 

семіологічну функцію, та якому відповідає розрізнення між одиницями плану 

змісту. Члени опозиції характеризуються наявністю двох типів ознак 

(характеристик) – загальних ознак та диференційних (розрізнювальних) ознак. 

Загальні ознаки слугують основою для поєднання членів опозиції у межах однієї 

парадигми, тобто завжди має бути наявна загальна основа для семантичного 

порівняння та протиставлення. Диференційні ознаки слугують для розмежування, 

розрізнення членів опозиції.  

Відповідно до співвідношення  загальних та диференційних ознак 

розрізняють певні типи семантичних опозицій. За кількістю членів у опозиції 

вирізняють бінарні (які мають двох представників опозиції – colours of grotto:: 

expressionistic paints; verdure of grotto :: verdure of regular (French) park), тернарні 

(baroque :: rocaillee :: rococo), квартернарні і т.д. (тобто надбінарні - grotesque :: 

unbelievable :: incredible :: preposterous :: ludicrous :: farcical :: ridiculous) опозиції.  

Щодо існуючих відносин між членами опозиції виділяємо привативні та 

градуальні семантичні опозиції. Привативною опозицією є така, де члени опозиції 

розрізняються за наявністю чи відсутністю певної диференційної ознаки 

(диференційного семантичного  компонента), яка виступає у якості формального 

маркера, показника одного із членів опозиції. Член опозиції, який 

характеризується наявністю певної диференційної ознаки, є маркованим 

(сильним, позитивним). Протиставлений йому член опозиції характеризується 

відсутністю виявленої диференційної ознаки та є, відповідно, немаркованим 

(слабим, від'ємним) - hall  in Rocaille style :: portico of ancient Roman temple; 

Rocaille volutes :: lines of cubism. Градуальні опозиції складаються із наборів 
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членів, які розрізняються між собою не за наявністю чи відсутністю певної 

диференційної ознаки, а за ступенем її вираження ( stain sanguine :: stain  tenné :: 

stain murrey (градуальна опозиція по наростанню інтенсивності ознаки 

«насиченість кольору»)). 

Щодо змісту, семантичні опозиції поділяємо на чисті (прості) та змішані 

(складні). У чистих опозиціях протиставлені члени розрізняються за якоюсь 

однією ознакою (чиста (одновимірна) опозиція за ознакою «використання світлих 

тонів»  – bright, light palette of  impressionist paintings :: solemn, saturated palette of  

Mark Rothko`s abstract expressionistic paintings), а у змішаних – за декількома 

диференційними ознаками (багатовимірна семантична опозиція impressionism :: 

luminism). 

Значну увагу в компонентному аналізі зосереджено на явищах опозиційної 

редукції  (заміщення), яке  може  бути вираженим нейтралізацією опозиції чи 

транспозицією. Нейтралізація опозиції відбувається у тих випадках, коли один із 

представник опозиції втрачає своє власне функціональне значення та набуває 

значення іншого члена семантичної опозиції, тобто фактично стає еквівалентним 

своєму протичлену. Таким чином, позиція, у якій опозиція не реалізується, є 

позицією нейтралізації.  Явище транспозиції позначає ситуацію, коли представник 

опозиції частково зберігає своє власне значення та одночасно набуває значення 

свого протичлена по опозиції (опозиція  rocaille :: rococo :: Louis XV style). 

Компонентний аналіз передбачає здійснення низки процедур, та їх 

комбінації. Так, процедура, яку Ю. Найда назвав процедурою вертикально-

горизонтального аналізу значень, передбачає співставлення значень слів у двох 

проекціях – у вертикальній, коли порівнюються слова, які знаходяться на різних 

рівнях ієрархії родо-видових відносин (ця проекція включає і порівняльний аналіз 

гіперонімів та гіпонімів); та у горизонтальній проекції, коли порівнюються мовні 

одиниці одного і того ж ієрархічного рівня, і при цьому аналітично розглядається 

та враховується  характер відносин між членами таких опозицій (це можуть бути 

відносини антиномії, несумісності чи доповнювальності) [234].  
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Проте необхідними є процедури аналізу не тільки окремих, ізольованих слів 

із урахуванням парадигматичних відносин між ними (кореляцій), але і аналітичні 

процедури, які враховують синтагматичні зв’язки (реляції). Тобто у процесі 

аналітичного укладення  семантичних опозицій з метою виокремлення 

компонентів інваріанта виникає необхідність якомога більшого використання та 

охоплення (у якості членів семантичних опозицій) реляцій різноманітної 

складності, до складу яких  входить досліджуване слово.  

Таким чином,  дослідження семантичних опозицій, до складу яких входять 

окремі слова – кореляції (одновимірні, пропорційні привативні опозиції – 

наприклад, to illuminate :: to darken; illumination :: darkness; to illuminate :: to 

obscure), необхідно суттєво доповнити реляційними семантичними опозиціями 

(наприклад, опозиції – impressionist effects of sunlight by painting en plein air :: 

portrait miniature (small – scale portrait painting); luminist paintings :: Francisco Goya 

«Black Paintings»), до складу яких входить, у тому числі, і розгорнутий аналіз 

контексту, та методика контекстного аналізу. 

Акцентуємо увагу на тому, що семантичні компоненти можуть бути 

виражені як окремим словом, так і  розгорнутим словосполученням, до того ж, що 

специфічнішим, індивідуальнішим є компонент, то складнішою є форма його 

вираження та опису. Як зазначав Дж. Лайонз, жоден із цих семантичних  

компонентів апріорі не вважається кінцевим компонентом, тому що завжди існує 

імовірність складення інших семантичних пропорцій та опозицій, які дозволять 

розкласти ці  компоненти на простіші (дрібніші) [227].   

Метод диференційного аналізу, з одного боку, доводить та демонструє 

системність лінгвістичних об’єктів, а з іншого боку, може бути застосований до 

будь-якої мовної системи.  Метод компонентного аналізу та метод семантичних 

опозицій, які є тісно взаємопов’язаними, передбачають також обов’язкове 

використання прийомів та методик дослідження понятійного семантичного поля. 

Сутність даних методик полягає у тому, що у центрі семантичного поля 

знаходиться концепт – семантична домінанта, яка представлена певним набором 

семантичних ознак, об’єднаних загальним поняттям, родовим поняттям, темою 
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(предметною  віднесеністю), що передбачає різноаспектне дослідження  гіпер-

гіпонімічних   тематичних рядів. 

         У процесі аналізу використовуємо також наступний блок базових понять.  

Семантичний простір у цілому є безперервним. Слова і терміни знаходяться у 

парадигматичних відносинах, формуючи лексико-семантичні об’єднання різного 

типу. Парадигматичні відносини існують як потенційні та виявляються лише 

шляхом взаємного протиставлення. 

         Гіпер-гіпонімічні зв’язки належать до фундаментальних типів 

парадигматичних зв’язків. Завдяки  ним може бути структурований як 

словниковий склад мови у цілому, так і термінологічна лексика. Зазначені зв’язки 

пронизують лексичний склад, організуючи його у складну ієрархію; вони є родо-

видовими, «вертикальними» зв’язками, тобто гіпер-гіпонімічна парадигма (гіпер-

гіпонімічний ряд) характеризується наявністю термінів родового поняття і 

термінів видових понять. Це складна структура, яка базується на зв’язках 

включення, підпорядкування і супідрядності. 

          Гіперонім  – це  слово чи  словосполучення (в т.ч. і термін), яке позначає 

ширший об’єм понять відносно слів із меншим об’ємом понять, таким чином  

позначаючи родове поняття. 

         Гіпонім  – це  слово чи  словосполучення (в т.ч. і термін), яке  відносно 

гіпероніма  позначає видове поняття, підвид. Відносно певної множини денотатів, 

гіпонімом є поняттям, яке відображає підмножину. 

         Гіперонім є результатом логічної операції узагальнення, гіпонім – 

обмеження. 

         Когіпонім  – це кожен з термінів, що мають спільний гіперонім, тобто 

створюють спільний гіпер-гіпонімічний ряд. 

         Парадигматичні зв’язки можуть бути різних видів. 

         До більших лексико-семантичних об’єднань належать тематичні і 

концептуальні. 

         Тематична парадигма об’єднує терміни, які позначають певну ділянку 

дійсності – тематичний ряд, і передбачає розподілення лексики на групи залежно 
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від теми, у розкритті якої тематичний ряд бере участь. В основі принципу 

формування тематичного ряду  є наявність інтегральної гіперсеми, яка об’єднує 

денотати одного рівня узагальнення. 

         В тематичній парадигмі акцент принципу формування фокусується на не 

наявності домінанти (родового слова-терміна), а на рівноправності представників 

ряду, тобто підкреслюється наявність одного рівня узагальнення. 

         Однією з найширших семантичних парадигм є концептуальна. Такою вона є 

і за об'ємом представників (термінів і понять), які входять до її складу; і за 

семантичною складністю принципів її формування,  тобто в основі цих принципів 

вже не є одна інтегральна гіперсема, а, навпаки – вони включають різні родо-

видові гіпер-гіпонімічні, тематичні парадигми та семантичні принципи 

узагальнення.  

         Концепт у цілому є буттєво-культурним, а не спеціально-дисціплінарним 

феноменом-формуванням, головне у концепті – багатовимірність і цілісність 

розуміння та сприйняття, що існують у певному культурному просторі. Концепти 

(від латинського conceptus - поняття) – це ніби концентрати культури у свідомості 

людини. 

          Концепт має складну структуру. З одного боку, до неї належить все, що 

належить будові поняття; з іншого боку, в структуру концепту входить усе те, що 

робить його фактом культури – шари різного часу походження, різноманітні 

семантичні підходи і т.д. 

          Існування різних лексико-семантичних парадигм (гіпер-гіпонімічних, 

тематичних, концептуальних) зумовлено різними семантичними рівнями 

узагальнення, які вважаємо за потрібне синтезувати з метою поглибленого 

дослідження феномена семантичного інваріанта.  

  
          Дослідження впливу семантичного інваріанта на структуру лексеми також 

базується на методологічних та теоретичних підходах до вивчення характеру 

семантичних зв’язків між смислами у межах структури полісемічного слова, 

основи яких були закладені у працях М. Бреаля та А.  та  А. Дармстетера [144; 
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145; 146; 163; 164]. За  концепцією М. Бреаля, закон полісемії визначається як 

закон примноження смислів (multiplication des sens). Це явище  вбирає у себе 

решту закономірностей семантичного розвитку слова – закони спеціалізації, 

іррадіації,  розподілення,  звуження та розширення смислів, контамінації, і таке 

інше. Виникнення нових смислів у межах незмінної морфологічної форми  

полісемічного слова може вплинути на  вже існуючі семантичні відносини у 

межах цього слова, але  втім ні один смисл не зникає, оскільки всі вони 

залишаються у межах структури полісемічного слова. Термін «полісемія» був 

введений в науковий лексикон саме М. Бреалем. Характер поєднання між собою 

смислів у семантичній структурі  полісемічного слова  може бути, за М. Бреалем,  

трьох основних типів: 1) радіальний – коли усі смисли слова є мотивованими 

центральним смислом, 2) ланцюговий – коли кожен новий смисл є мотивованим 

найближчим до нього смислом, 3) радіально-ланцюговий [144; 145; 146; 163; 164].      

          Для усебічного аналізу лексико-семантичних та функційних особливостей 

інваріанта англійського терміна мистецтва залучено метод дистрибутивного 

аналізу, тобто вивчення оточення мовних одиниць, контекстуальний аналіз 

(виявлення семантичних компонентів значення шляхом аналізу контекстів), 

функційний метод, функційно-комунікативний підхід,  метод лексикографічних 

дефініцій, метод ступеневої ідентифікації (виявлення інтегральних та 

диференційних ознак). 

          У дисертаційному дослідженні застосовано також теоретичні та 

методологічні  підходи О.Ф. Лосєва, С.М. Булгакова, П.О. Флоренського, зокрема, 

теорія символа та багаторівневої структури слова та інваріанта, концепція 

особливої ролі кореневих слів («першослів») у семантичних процесах, концепції 

іконічності (місця та ролі образу і пов’язаного з ним символа та символічного 

рівня) [88 – 91; 31; 125; 126]. 

         У методології дослідження термінів мистецтва використовуються також  

когнітивні концептуальні підходи, зокрема, елементи фреймового аналізу, теорії 

прототипів, концептуальних когнітивних моделей. 
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          Так, необхідність застосування елементів фреймового аналізу  зумовлено 

певною обмеженістю вихідних даних, які можуть бути отримані, наприклад, 

методом компонентного аналізу та семантичних опозицій. Фреймова структура 

представлення взаємозв’язків між семантичними компонентами структури 

інваріанта та субфреймами, які описують представників досліджуваних 

тематичних гіпер-гіпонімічних і концептуальних рядів, надає більше 

можливостей для ширшого охоплення різноманітних семантичних факторів та 

побудови ієрархічних структурованих моделей високого ступеня  складності.   

Використання методологічних елементів теорії прототипів  уможливило 

розширення діапазону охоплення досліджуваного у семантичних опозиціях 

матеріалу шляхом аналітичного порівняння прототипових представників 

тематичних категорій, семантичних компонентів та загальної структури їх 

семантичних інваріантів, що створює умови для глибшого вивчення  

взаємозв’язків між ними в межах не тільки однієї семантичної категорії, але і між 

окремими категоріями.   

У процесі дослідження  об’єктивно виникла необхідність у застосуванні  

методологічних та теоретичних принципів та підходів когнітивної лінгвістики, які 

увійшли у різни напрями семантики – таких, як необхідність особливого вивчення 

лінгвоспецифічності концептуальних структур, які є відображеними у  

семантичній структурі полісемічних  термінів, визнання відсутності межі між 

мовним та енциклопедичним знанням, що, у свою чергу,  об’єктивно підтверджує 

необхідність зведення воєдино (під час визначення структури семантичного 

інваріанта) даних, отриманих як лінгвістичними аналітичними методами, так і  

аналізом комплекса екстралінгвістичних даних. 

Дослідження здійснювалось за такими  основними етапами: 

1. Здійснення критичного аналізу теоретичних праць у галузі загального та 

галузевого термінознавства, огляд лінгвістичних шкіл та напрямів. 

2. Формування концептуальних тематичних гіпер-гіпонімічних рядів 

термінів мистецтва, як фактичний матеріал дослідження (сформовано 173 ряди – 
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ряди grotesque та baroque, rocaille, rococo, тематичні концептуальні ряди  LUMEN 

(LIGHT), tracery, palette, relief та інш.).  

3. Вибір кореневої морфеми гіпероніма – домінанти тематичного 

концептуального ряду термінів мистецтва  та дослідження її семантичного 

інваріанта (дослідження семантичних інваріантів кореневих морфем grot(to), 

rocaille, lumen (lustre-), trace та інш. ). 

4. Дослідження семантичного інваріанта гіпероніма та впливу на нього  

семантичного інваріанта кореневой морфеми (дослідження семантичного 

інваріанта гіпероніма grotesque та впливу на нього семантичного інваріанта 

кореневої морфеми grot(to) та інш. ). 

5. Дослідження семантичного інваріанта гіпероніма із використанням 

синонімічного ряду (наприклад, семантичні дослідження на основі 

квазісинонімічного ряду grotesque, malformed, ludicrous, distorted, ridiculous, 

twisted,  ugly, monstrous, hideous, odd, peculiar, weird, outrageous, shoking, freakish, 

unnatural, strange, appaling, preposterous, farcical, misproportioned, unbelievable, 

gnarled, misshapen, incredible надають додаткові можливості поглибити вивчення 

семантичного інваріанта гіпероніма grotesque). 

 6. Вивченння семантичних інваріантів когіпонімів, відносин між ними, та їх 

взаємозв’язків із семантичним інваріантом гіпероніма (та із семантичним 

інваріантом його кореневої морфеми) (вивчення семантичних інваріантів 

когіпонімів arabesque, gargoyle, chimera, baboonery, drollery, misericord, які 

входять до складу гіпер-гіпонімічного тематичного концептуального ряду 

grotesque; дослідження взаємозв’язків між цими семантичними інваріантами та 

інваріантом гіпероніма та із семантичним інваріантом кореневої морфеми  grot(to) 

та інших тематичних концептуальних рядів).  

7. Виявлення та дослідження здатності семантичного інваріанта  до участі у 

породженні нових відгалужених концептуальних тематичних рядів та 

семантичного зв’язку  між окремими тематичними рядами, з’ясування ролі 

семантичного інваріанта у цьому процесі (зокрема, виявляється та досліджується 

здатність семантичних інваріантів термінів grotto, grotesque до участі у 
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породженні нового концепту і терміна rocaille та концептуального тематичного 

ряду baroque, rocaille, rococo, і вивчається зв’язок між окремими 

концептуальними тематичними рядами grotesque і baroque, rocaille, rococo). 

8. Дослідження того, як морфологічна структура відображає вплив та роль 

семантичного інваріанта, та ролі кожної складової морфеми у структурі 

семантичного інваріанта полісемічного терміна мистецтва. Особлива увага 

приділяється ролі та впливу кореневої морфеми на структуру семантичного 

інваріанта.   

9. Дослідження ролі семантичного інваріанта у створенні концепту певної 

структури, який має одночасно і дискретне, експліцитне, морфологічне та 

недискретне, образне вираження; а також дослідження того, яким чином ці 

концепти створюють нові концептуальні структури, входять до їх складу, та 

поєднуються між собою у цих новостворених концептуальних структурах у 

термінології мистецтва (так, зокрема, досліджується роль семантичних інваріантів 

у створенні концептів grotto,  grotesque, rocaille, lumen (light) та інш., а також 

вивчається процес створення цими семантичними інваріантами нових 

концептуальних структур (наприклад, вивчається роль семантичного інваріанта – 

концепта grotto у процесі створення концептуальних структур і інваріантів 

grotesque, baroque, rocaille, rococo; створення семантичним інваріантом – 

концептом LUMEN (LIGHT) концептуальних структур і інваріантів illumination, 

illustration, luminism, impressionism; процес створення  інваріантом–концептом 

trace концептуальних структур і інваріантів portrait, tracery і т.д.).  Такий підхід 

надає можливості для поглиблення досліджень семантичних взаємозв’язків, які 

лежать у основі вищезгаданих процесів)). 

10. Укладення фреймової моделі, яка відображає вплив та взаємозв’язки 

семантичних інваріантів термінів–членів концептуального тематичного гіпер-

гіпонімічного ряду термінів мистецтва (так, укладено фреймову модель інваріанта  

і концепту grotesque).  

Використання у процесі дослідження семантичних інваріантів 

концептуальних тематичних рядів елементів теорії прототипів – виявлення та 
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дослідження прототипових  представників, ідеальних зразків семантичної 

категорії, яка охоплює досліджуваний концептуальний тематичний ряд.  

11. Побудова структури семантичних інваріантів досліджуваних термінів 

мистецтва.  

12. Розгорнутий контекстуальний аналіз – дослідження реалізації ролі та 

впливу виокремлених семантичних інваріантів досліджуваних термінів мистецтва 

на функціонування  цих термінів у спеціальних текстах (що одночасно дає 

можливість перевірки відповідності, правильності визначених нами структур 

семантичних інваріантів).    

Як підсумок, зазначимо, що розроблена комплексна методика зумовлена 

основною метою дослідження, спрямована на виявлення семантичних інваріантів 

термінів мистецтва та дослідження їх ролі у словотвірному термінологічному 

процесі, у функціонуванні і розвитку досліджуваної терміносистеми, визначенні 

характерних рис та ознак фахових термінів мистецтва. 

        

Висновки до розділу 1 

 

Дослідження еволюції терміносистем, аналіз внутрішніх законів їх 

функціонування є актуальними у лінгвістиці. У зв’язку з цим значна увага 

сфокусована на семантичних дослідженнях, пов’язаних із вивченням проблеми 

значення, його семантичних, структурних і функційних  проявів і параметрів. 

Відповідно,  дослідження термінологічних одиниць, як мовних універсалій, на 

різних рівнях теоретико-методологічного узагальнення, передбачає вивчення 

глибинних процесів, які відбуваються у структурі полісемічного терміна, 

впливають на її формування та створюють умови для поєднання комплексу різних 

смислів, морфологічно закріплених у межах однієї мовної одиниці.  

Важливість і актуальність зазначених питань є причиною розвитку 

різноманітних підходів до вивчення явища, яке у сучасній семантиці трактується 

як «семантичний інваріант», хоча фактично усвідомлення існування цього явища 

та різноманітні інтерпретації підходів до його вивчення  та еволюція термінів, які 
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його позначують, мають довгий історичний шлях.  Зокрема, це і «ідеї» у Платона і 

Аристотеля, і поява безкінечної кількості «лектонів» у межах одного слова в 

античних стоїків, і «внутрішня форма», і, набагато пізніше – «семантичний 

інваріант». 

Знаковість мовних одиниць у семантичних дослідженнях розглядається як 

структурне явище. Так, Г. Фреге, Ч. Огден та А.А. Річардс представляли його у 

вигляді семантичних (семіотичних) трикутників, А.Ж. Греймас – у вигляді 

семіотичного квадрату, який бере початок від логічного квадрату Аристотеля, 

Г.Гійом розробив векторний метод, який дозволив представляти семантичний 

процес як складну динамічну структуру. Складність та багатогранність цього 

процесу знаходить своє відображення у семантичних студіях Ф. Оріетті, Т.Гівона, 

Дж. Хеймана, Дж. Байбі, У. Морріса, С.А. Томсона та інш.. 

Аналіз явища семантичного інваріанта передбачає врахування багатьох 

факторів та підходів. Зокрема, це дослідження мовного знаку як символу та 

вивчення його іконічності у різних концепціях іконічного знаку, у зв’язку з чим 

велика увага приділяється семантичному інваріанту; вивчення поняття 

внутрішньої форми слова та різні дослідницькі підходи до аналізу цієї складної 

семантичної категорії;  різнопланові напрями семантико-лінгвістичних 

досліджень структури інваріанта. 

 

Семантичний інваріант  є визначальним чинником, тією силою,  яка впливає 

на розвиток терміна, тому дослідження будь-якої терміносистеми,  зокрема, 

мистецтва, об’єктивно передбачає вивчення семантичної структури та функційної 

парадигми інваріанта терміна.  

Для вивчення параметрів,  характеристик і рівнів структури семантичних 

інваріантів, їх особливостей функціонування в термінах мистецтва ефективним є 

використання комплексної  системи теоретичних підходів і методів, серед яких –   

метод диференційного аналізу (метод опозицій) та компонентний аналіз, 

методика С. О. Гурського «значення – смисл», які створюють теоретико-

методологічну базу для виявлення дискретних семантичних компонентів і їх 
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ієрархічного комплексу у структурі семантичних інваріантів термінів мистецтва; 

метод лексикографічних дефініцій, який дозволив відібрати матеріал для 

формування та аналізу семантичних опозицій та їх комплексів з метою 

визначення інтегральних та диференційних семантичних ознак інваріанта, надав 

матеріал  для визначення смислової структури лексем; функційний метод; 

комунікативно-функційні підходи; метод ступеневої ідентифікації; синтез 

діахронного і синхронного аспектів дослідження; контекстуальний аналіз для 

вивчення функціонування семантичних інваріантів; теоретичні та методологічні 

підходи семантичної концепції О.Ф. Лосєва, С.М. Булгакова, П.О. Флоренського 

для вивчення тих структурних складових, рівнів та проявів семантичного 

інваріанту термінів мистецтва, дослідити які іншими теоретико-методологічними 

підходами виявляється проблематичним; підходи когнітивної лінгво-семантики, 

зокрема, елементи фреймового аналізу, теорії прототипів, концептуальних 

когнітивних моделей, які надають додаткові можливості для різних рівнів 

семантичного охоплення інтралінгвістичних, концептуальних, 

екстралінгвістичних факторів і створення структурованих моделей, а також для 

глибшого дослідження  семантично-категоріальних явищ і взаємозв’язків, і 

вивчення ролі інваріанта  у зазначених процесах;  методи аналізу 

екстралінгвістичної інформації;  індуктивний та дедуктивний методи.   

Запропонована методика та методи аналізу  фахової терміносистеми 

мистецтва та семантичного інваріанта термінів сприяють розв'язанню конкретних 

завдань, що зумовлені метою дисертаційної праці. 

Основні положення розділу відображено у таких публікаціях автора  [2; 10; 

11; 19].      
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РОЗДІЛ 2 

СЕМАНТИЧНА СТРУКТУРА ІНВАРІАНТА ТЕРМІНА МИСТЕЦТВА 

 

2.1. Семантична структура інваріанта терміна grotto. Синтез дискретної та 

недискретної частин 

2.1.1. Діахронний і синхронний аспекти у дослідженні інваріанта. Семантичні 

інваріанти етимологічних дублетів grotto і crypt 

 

           З метою дослідження структури семантичного інваріанта гіпероніма 

концепту GROTESQUE та членів його тематичного гіпер-гіпонімічного ряду та 

концепту розпочнімо аналіз із однокореневого терміна та кореня grot(to), який 

входить до складу гіпероніма grotesque – домінанти тематичного концептуального 

ряду. 

Лексикографічні джерела [287, с. 1150; 284, с. 627; 291; 275; 282; 273; 274; 

278; 285] фіксують grotto так: 1) A cave or cavern, esp. one of which is picturesque of 

forms a pleasant retreat  –  печера або глибока печера, особливо така, яка має 

мальовничий вигляд або створює приємне затишне місце, 2) An ornamental room, 

structure, etc., adorned with shells etc. in imitation of a cave and serving as a  pleasant 

retreat – декоративне приміщення, споруда і т.д., яке прикрашене мушлями і т.п. 

на кшталт печери та слугує приємним затишним місцем, 3) hist. A structure of  

oyster-shells in the form of a grotto, erected and exhibited by London street-boys on the 

5th of August, the feast of  St. James of Compostella – істор. – споруда із мушлів 

устриць у формі грота, яка встановлюється та виставляється на загальний огляд 

вуличними лондонськими  хлопчиськами на 5 серпня, свято св. Якова 

Компостельского [Додаток А.4].  

           Для кращого охоплення та висвітлення факторів, що впливають на 

формування терміна grotto та структури його семантичного інваріанта, вважаємо 

доцільним проаналізувати діахронний аспект розвитку grotto. Grotto та crypt 

етимологічно є одним і тим же словом, і походять  від грецького krupte (таємне,  

заховане місце). В англійську мову crypt потрапило із латинської (лат. crypta), а 



 73 

grotto – із італійської мови (crypta стало grupta у вульгарній латині, а пізніше – 

grotta, grotto в італійській ).  

          З метою поглибленого дослідження семантичного інваріанта терміна  (і 

кореня) grotto починаємо аналіз, базуючись на положеннях компонентного 

аналізу та методу опозицій:  

1) базуючись на положенні про ієрархічну побудову семантичної структури слова, 

робимо припущення та спостерігаємо, що ця ієрархічність є підпорядкованою 

логічним законам – від загального (узагальнюючого) до часткового 

(конкретизуючого);  

2) припускаємо та спостерігаємо, що ця ієрархічність має складний розгалужений 

характер, тобто більш  загальні (узагальнюючі) семантичні ознаки (назвемо їх 

«семантичними вузлами») розкладаються на підсистеми більш часткових, 

конкретизуючих ознак, а ті, у свою чергу – на наступну підсистему і т.д.;  

3) під час побудови опозицій задля виокремлення цих семантичних ознак 

(компонентів), базуємось на основних принципах теорії опозицій  (у т.ч. методики 

С.О. Гурського «значення - смисл»):  

а) для того, щоб існувати, як самостійна одиниця, слово (як і денотат, який 

позначується цим словом) повинні мати свої індивідуальні характерні ознаки 

(певний набір – систему ознак), які відрізняють денотат (та, відповідно, і слово) 

від інших денотатів (і відповідних їм слів). Це є система диференційних 

семантичних ознак (компонентів);  

б) одночасно із відмітними, диференційними ознаками, повинні бути загальні 

ознаки (чи ознака), які притаманні обидвом словам (та денотатам), що 

порівнюються. Ці загальні ознаки  є  основою семантичної опозиції (основою для 

порівняння), тобто неможливо порівнювати абсолютно різнопланові об’єкти, які 

не мають жодної спільної точки дотику. Таким чином, існує об’єктивна 

необхідність порівнювати у семантичній опозиції представників одного класу 

об’єктів, явищ і т.п.;  

4) складаємо такі опозиції для визначення ланок ієрархії семантичних ознак 

(тобто і для загальних, і для часткових, конкретизуючих семантичних ознак). До 
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того ж, спостерігаємо, що часткова ознака може стати узагальнюючою (тобто 

диференційна ознака може перетворитись на інтегральну) під час переходу на 

наступний, нижчий рівень ієрархії.  Тоді така ознака стає «семантичним вузлом», 

із якого виходить наступний пучок, група диференційних семантичних ознак;  

5) під час дослідження доходимо висновку, що задля виокремлення семантичних 

ознак, у процесі побудови семантичних опозицій, виникає необхідність складання 

не тільки кореляційних семантичних опозицій (коли члени опозиції є 

представленими окремими, ізольованими словами) – тобто враховуються 

парадигматичні відносини, але й складання реляційних опозицій різного ступеня 

складності, до складу яких входить досліджуване слово (коли члени опозицій є 

представленими розгорнутими словосполученнями, контекстуальними 

фрагментами)  – тобто враховуються синтагматичні відносини.  До того ж, що 

специфічнішим, багатовимірнішим  є семантичний компонент, то складнішою є 

форма його опису. Це забезпечує можливість повнішого охоплення системи 

розгалужених семантичних ознак (компонентів) та врахування їх семантичних 

нюансів.   

Опираючись на дані дефініційного аналізу, екстралінгвістичну інформацію, 

аналіз кореляційних та реляційних семантичних опозицій, виявляємо семантичні 

компоненти, які входять до складу структури інваріанта терміна grotto.  

Категоріальний семантичний компонент (класема) – «предмет», інтегральний 

семантичний компонент «печера» можна розкласти на таку систему семантичних 

компонентів: 

1) за спільною семантичною ознакою «форма» визначаємо диференційний 

семантичний компонент grotto – «склепіння» (на відміну від будь-якого 

різновиду пласкої форми порівнюваних денотатів). Як результат 

авторського дослідження, наводимо для виокремлення семантичних 

компонентів опозиції  – vault of grotto (склепіння гроту) :: roof of ancient  

Roman villa (дах римського палаццо), vault of grotto (склепіння гроту) :: roof 

of insula (дах інсули), grotto (грот) :: area (площина)); 
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2) основа семантичної опозиції (спільна семантична ознака) «розташування» 

дає можливість визначити диференційний семантичний компонент 

«заглиблення, підземне чи таке, яке має вигляд підземного, навіть якщо 

знаходиться вище рівня ґрунту» (семантичні опозиції: grotto (грот) :: terrace 

(тераса), grotto (грот) :: belvedere (бельведер), grotto (грот) :: hut on stilts 

(хатинка на сваях)); 

3) основа семантичної опозиції «відношення до навколишнього середовища» 

дозволяє виокремити диференційну ознаку «природність, натуральність 

(навіть якщо грот є рукотворним, то він буде імітацією природного)» 

(семантичні опозиції : grotto (грот) :: erection (конструкція, споруда), grotto 

(грот) :: hangar (ангар), grotto (грот) :: palace (палац), grotto (грот) :: 

skyscraper (хмарочос)); 

4) на основі семантичної опозиції «характер об’єкту» визначаємо такий 

комплекс диференційних ознак:  

а) «приховане місце, тайник» (опозиції: grotto (грот) ::  exhibition (виставка), 

grotto (грот) :: public place (громадське місце), grotto (грот) :: market square 

(ринкова площа)). Цей диференційний семантичний компонент морфематично 

присутній у корені (детальніше його буде розглянуто нижче на прикладі 

етимологічного дублету crypt)) ,  

б) від попередньої ознаки походить наступна основа опозиції – «почуття, 

пов’язані із об’єктом», яка породжує диференційний семантичний компонент 

«тайна, таємничість, загадковість, певна ірреальність» («The experience of 

entering the museum proper by descending from an overlook into an otherworldly   

grotto is a brilliant inversion of the more familiar, abject climb to a temple of culture 

on high.» [54 a], «It occurred to me that you might be getting a little tired of your 

dolphins after all these eons, since they can't really come out of the water to play 

with you here in your lovely  grotto.» [ 342]), 

в) диференційна семантична ознака «відчуття камерності простору, 

відокремленості» (опозиції: grotto landscape (пейзаж з гротом) :: hi-tech picture 
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(картина у стилі хай-тек) grotto (грот) :: parade ground (плац), grotto (грот) :: 

square (майдан)). 

 Доходимо висновку, що спільна семантична ознака «характер об’єкту» 

слугує основою для виникнення «семантичного вузла», і диференційні 

семантичні ознаки стають інтегральними та породжують новий «пучок» 

(семантичний вузол, радіальний центр) диференційних компонентів 

ієрархічної структури.  

5) спільна семантична ознака «кольори, кольорова гамма» дає можливість 

виокремити наступний «семантичний вузол» диференційних компонентів: а) 

«природна, натуральна кольорова гама» (опозиція – colours of grotto (кольори 

гроту) :: paints of cheap popular print (фарби лубка)), б) диференційна 

семантична ознака  – «пастельні, природні тони» (опозиція – colours of grotto 

(кольори гроту) :: expressionistic paints (фарби напряму експресіонізму)); 

6) спільна семантична ознака (основа опозиції) «внутрішній вигляд»  також 

являє собою складний семантичний комплекс, який ієрархічно розкладається 

на наступний ряд «вузлів» спільних семантичних ознак: 

а) спільна семантична ознака «наявність/відсутність природних  неорганічних 

елементів («прикрас») (мушлі, каміння і т.п., водних елементів (джерело, 

водоспад і т.п.))».  Термін grotto виступає маркованим членом опозиції 

(наявність ознаки) (опозиції: grotto (грот) :: cavity (vesicle) (порожнина); grotto 

(грот) :: empty hall (порожній зал)).  «So fascinated was the son by tales of the 

South Seas that he built an artificial grotto decorated with corals and shells near the 

big house.» [398]. «The idea of all these fountains and the springs running down the 

hill into a grotto and then out to the main fountain and from there to the river and 

finally to the sea...» [358]. Із цієї спільної  семантичної ознаки експлікується 

ознака – «вигляд та розташування цих неорганічних елементів», на основі якої 

виокремлюємо диференційну семантичну ознаку «природне, нерегулярне, 

хаотичне розташування неорганічних елементів, переплетеність форм» 

(опозиція – stones of grotto (каміння гроту) :: 15 stones of Japanese rock garden 

(п’ятнадцять каменів японського саду Реан-дзі). Вважаємо, що вибудова 
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семантичних опозицій такого типу –  привативних, багатовимірних (змішаних, 

багатокомпонентних) реляційних опозицій – створює можливість глибшого 

наближення до  визначення багатовимірності семантичних компонентів такого 

плану (у гроті – хаотичність, нерегулярність, природний вигляд розташування 

неорганічних елементів (наприклад, каміння) :: у японському саду Реан-дзі  – 

певний, точно виважений порядок розташування каменів, їх точна кількість 

(завжди 15 каменів), певна мета такого розташування (неможливість побачити 

з будь-якої позиції п’ятнадцятий камінь, медитація і т.д.))), 

б)  спільна семантична ознака «наявність/відсутність природних органічних 

елементів («прикрас») – рослин». Термін grotto є маркованим членом опозиції 

(наявність ознаки) (verdure of grotto (рослинність гроту) :: desert landscape 

(пейзаж пустелі)), а також спільна семантична ознака «вигляд та 

розташування цих рослин», яка дозволяє виокремити семантичний компонент 

«дикі рослини, природне їх розташування, природна переплетеність форм, 

динамізм форм і т.д.» (семантичні опозиції: verdure of grotto (рослинність 

гроту) :: verdure of regular (French) park (рослинність регулярного французького 

парку («геометричного парку»)),  verdure of grotto (рослинність гроту) :: the 

trees of alley (дерева алеї)),  

в) виокремлюємо наступну  спільну семантичну ознаку «відчуття простору в 

об'єкті», яка дає можливість визначити комплекс компонентів: 

–  складний диференційний семантичний компонент «ілюзія руху, затишного 

простору, певна загадковість …». « I then found a spring of the clearest water, 

which falls in a perpetual Rill, that echoes thru’ the Cavern day and night. …When 

you shut the Doors of this Grotto, it becomes on the instant, from a luminous Room, 

a Camera Obscura, on the walls of which all the objects of the River, Hills, Woods, 

and Boats, are forming a moving Picture…And when you have a mind to light it up , 

it affords  you a very different Scene: it is finished with Shells interspersed with 

Pieces of Looking-glass  in angular Forms…at which when a Lamp…is hung in the 

Middle, a thousand pointed Rays glitter and are reflected over the place.» (опис 

англійським поетом-класиком О. Поупом свого гроту у Твікенемі) [448]. Такий 
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вид семантичних компонентів може мати різну ступінь конотативності 

(емоційного забарвлення), 

– семантична ознака «легкість, приємність» (основа семантичної опозиції – 

«емоційне враження») (grotto (грот) :: imprisonment (ув’язнення), grotto (грот) ::  

cell (камера)). «Enjoy a dip in the refreshing natural grotto, Hamilton Pool, just half 

an hour from home» [303 ],  «With a small group of close friends in tow, they 

enjoyed a weeklong vacation, first dropping anchor off Capri, where she swam, and 

he boated into the famous Blue Grotto.» [344]. 

– семантична ознака «мальовничість» (основа семантичної опозиції – 

«естетичне враження») (опозиції: grotto (грот) :: erection in techno style 

(споруда у стилі «техно»), grotto (грот) :: tasteless building (будинок, 

побудований без смаку), grotto (грот) :: barrack (казарма)). «It occurred to me 

that you might be getting a little tired of your dolphins after all these eons, since they 

can't really come out of the water to play with you here in your lovely grotto» [342], 

«There are several beautiful examples, but the biggest and best is clearly the 

magnificent Grotto of the Redemption.» [394]. 

Для подальшого семантичного дослідження терміна grotto необхідно, на 

нашу думку, порівняти семантичну структуру слів grotto та crypt, які фактично 

є одним коренем. Лексикографічні джерела [ 287, с. 536;  284, с. 337; 291; 275; 

282; 273; 274; 278; 285] фіксують наступні смисли слова crypt: n 1) a cellar, 

vault, or underground chamber, esp beneath a church, where it is often used as a 

chapel, burial place, etc – підвал, склепіння чи підземна кімната, особливо під 

церквою, яка часто використовується  як каплиця, місце для поховання і т.п., 2) 

іст. – крипта (склеписте приміщення у Древньому Римі), 3) потаємний склад, 

тайник, 4) anatomy - any pitlike recess or depression – анатом. –  будь-яке запале 

місце (порожнина, западина) чи заглиблення. Однокореневі слова: cryptic – 

прихований, таємний; таємничий, загадковий; cryptogram – 1) a secret message 

written in code – закодовано написане таємне повідомлення, 2) a symbol or 

figure with secret or occult significance – символ чи цифра (малюнок) таємного 

чи окультного змісту.  
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Для аналізу семантичної структури інваріанта досліджуваних термінів 

необхідно, на нашу думку, поєднати синхронний та діахронний аспекти. 

Праіндоєвропейське *krau- означало «крити, ховати». Грецький прикметник 

kruptos означав «приховане, сховане». Жіноча його форма, krupte, використана 

як іменник, мала буквальне значення «приховане, заховане місце», та, 

відповідно, підземна кімната, склепіння, підвал». Англійська мова запозичила 

його через латинське crypta. 

Порівнюючи обидва слова в опозиції grotto :: crypt, визначаємо певні 

відмінності функціонування одного і того ж кореня в інваріанті слова crypt. 

Смисл «будь-яке запале місце (порожнина)» є актуалізацією диференційної 

ознаки «склепіння», яка притаманна і інваріанту терміна grotto. Фіксуючи 

переважне співпадіння диференційних ознак,  відзначаємо різну ступінь їх 

інтенсивності у цих словах, та актуалізацію чи часткову нейтралізацію 

наступних семантичних компонентів: 

– диференційна семантична ознака «приховане місце, тайник»  має більший 

ступінь інтенсивності, 

– у диференційній семантичний  ознаці інваріанта терміна grotto «природність, 

натуральність (навіть якщо грот є рукотворним, то він буде імітацією 

природного)» актуалізується позиція «зробленості, рукотвірності», та 

частково нейтралізуються семантичні компоненти «наявність природних 

органічних та неорганічних елементів», 

–  в ознаці «кольорова гамма» –  переважають темні, приглушені тони. «He led 

the way out of the crypt and back into the sunshine.» [461],; 

– у спільній диференційній ознаці «відчуття простору в об’єкті» 

диференційні компоненти  grotto частково нейтралізуються, у crypt – це «більш 

похмурий, стриманий характер». «The old man's face was abruptly regal again, 

and when he spoke his voice rang out in the silence of the crypt.» [461], опозиція 

grotto :: crypt за цією ознакою має градуальний характер (наростання ознаки 

«стриманість, похмурість»). «Anna Marie Robertone has been organizing a 

rosary every Sunday at St. Roch in the church grotto, which her uncles constructed.» 
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(тобто у церковному гроті розарій виглядає абсолютно органічно, а у 

церковній крипті його уявити неможливо) [391].  

Враховуючи порівняння семантичних компонентів одного кореня grotto 

у двох однокореневих та одноморфемних словах, доходимо висновку, що він 

бере участь у створенні певною мірою різніх образів (та денотатів), але ядро 

інваріанта кореня  зберігається та входить у семантичний інваріант обох слів. 

На наш погляд, він має не тільки дискретну структуру, яку можна розкласти на 

окремі семантичні компоненти, а ще і  недискретний образ. Цей образ має 

складну структуру, і є не тільки візуальним образом денотату, але і 

мисленнєвим образом десигнату (ідеї речи, риси якої відображені морфемно у 

корені, і неморфемно – у образі).  Саме це пояснює, на наш погляд, явище 

часткової чи повної нейтралізації певних опозицій  в етимологічних дублетах 

та окремих смислах слова. Ця інваріанта образна структура відповідає (як 

вважають О. Ф. Лосєв, С. М. Булгаков, П.О. Флоренський рівням «другого 

симболону», ідеї, ейдосу та символу у слові. До того ж символічний рівень 

інваріанта розглядається як функція, модель – це образ у всій сукупності 

дискретних та недискретних ознак, який представлений і мисленнєво-

дискурсивно, і безпосередньо інтуїтивно. Така функція є моделлю, яка 

породжує створення нескінченності смислів. Символічний рівень інваріанта  

також особливо відображається у окремих смислах. Розглянемо 

функціонування символічного рівня на  аналізі смислу «споруда із мушлів 

устриць у формі грота, яка встановлюється та виставляється на загальний 

огляд вуличними лондонськими  хлопчиськами на 5 серпня, свято св. Якова 

Компостельского», який має більш складну та багаторівневу структуру та 

потребує окремого розгляду. У даному смислі грот виступає як образ, тісно 

пов’язаний  із crypt (sepulchre), тому що лондонські «grotto», зроблені із 

мушлів устриць та із запаленою нагорі свічкою, є символом місця зберігання 

святих мощів, що підтверджується і старовинним виразом, який зберігся і досі 

–  «Mind the grotto!». « By the time that old St. James`s Day (the 5th August) has 

come about, they have these little fabrics in nice order, with a candle stuck in the top, 
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to be lighted at night. As you thread your way through some of the denser parts of 

the metropolis, you are apt to find a cone of shells, with  its votive light…with a 

group of youngsters around it, some of whom will be sure to assail the stranger with 

a whining claim – Mind the grotto! by which is meant a demand for a penny 

wherewith professedly to keep up the candle.» [319].  Таким чином, спостерігаємо 

реалізацію семантичного диференційного компонента «загадковість, 

таємничість», до того ж, інваріантний образ гроту тісно пов’язаний із 

образом-символом та інваріантом мушлі, якими прикрашають гроти не тільки 

у Лондоні, а і взагалі у католицький традиції. Цей зв’язок простежується  і у 

всіх смислах терміну grotto, де акцентується наявність мушлів у декорі.  

 

2.1.2. Символічний і міфологічний рівні у структурі інваріанта. 

Семантичний інваріантний компонент-символ rocaille 

 

Образ-символ та інваріант мушлі (rocaille) має складну семантичну 

структуру, яка входить не тільки до складу інваріанта grotto, а і до складу 

семантичного інваріанта терміна rocaille (що досліджується нами у окремому 

пункті). Диференційні семантичні компоненти інваріанта rocaille (мушля) у 

складі інваріанта grotto складають багаторівневу систему, у який сильно 

виражений символічний семантичний пласт (і образ). Цей семантичний  

символ складається як мінімум із наступних компонентів: 1) символ святого 

Якова  (« In this connection of oysters with St. James`s Day, we trace the ancient 

association of the apostle with pilgrims` shells.» [64] ); 2) тарілка (dish) - тобто 

мушля (rocaille), яка використовувалась пілігримами як тарілка під час 

паломництва до гробниці (grotto, crypt) св. Якова у храмі в Компостелі. Мушля 

(scallop-shell, oyster-shell) була, таким чином, символом пілігрима та 

паломництва (наприклад, ім’я старовинного англійського роду Dishington – є 

алюзією шляхом гри слів із старовинним використанням мушлі як тарілки, що 

також підтверджується зображенням мушлі морського гребінця під плюмажем 

на їх гербовому щиті (популярний у ті часи геральдичний символ); 3) мушля 
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морського гребінця (scallop-shell), малюнок якої нагадує промені сонця, що 

заходить на мисі Фіністерре (кінцевий пункт паломництва). Фольклорна 

інтерпретація цього складного символу відображується і у прислів'ї «Whoever 

eats oysters on St. James`s Day, will never want money.» (Свято св. Якова (25 

липня по старому стилю і 5 серпня по новому стилю – the old St. James`s Day) – 

традиційний початок сезону устриць (існував навіть закон парламенту, який 

забороняв торгівлю устрицями та їх споживання до цього дня), більшість 

місцевостей перенесли початок сезону устриць на 5 серпня. Цей звичай 

зберігся і дотепер, наприклад, у графстві Кент, у м. Уітстебл у останній 

тиждень липня проводиться щорічний фестиваль устриць (Whitstable Oyster 

Festival). Особливою подією кожного такого фестивалю є спорудження 

«гротів» («grottoes», «grotters») із мушлів устриць, які потім прикрашають 

свічками [361, с. 61–62; 451; 367, с. 325 - 332; 372, с. 978]. Незважаючи на те, 

що устриці у цей день найдорожчі у сезоні, їх споживання саме у день свята св. 

Якова асоціювалось із надбанням всіляких гараздів, у тому числі і добробуту. 

Таким чином, маємо можливість спостерігати складний семантичний 

взаємозв’язок між образом святого, його благотворним впливом на усіх, хто 

його шанує, та символами  св. Якова – зокрема,  мушлею і гротом). 

          Таким чином, виявляємо яскраво виражені символічний та міфологічний 

рівні у термінах grotto (і в самому слові, і у корені-етимоні)  та rocaille. 

Символічний рівень, виражений у різноманітності смислів та складності 

відображених у цих смислах образів, переходить далі  у міфологічний  рівень у 

семантиці слова – відбувається процес «персоніфікації», перетворення у 

особистість образа та слова. Grotto персоніфікується в особливе сакральне 

місце, яке нерозривно пов’язане  з особистістю св. Якова, та починає позначати 

цю особистість, як її невід’ємний атрибут («Mind the grotto!»). Аналогічний 

процес відбувається і на міфологічному семантичному рівні у слові rocaille, 

яке, персоніфікуючись, стає знаком-символом не тільки самого святого, але й 

усього руху пілігримів до його мощів. Як пише про сутність цього 

семантичного процесу О.Ф. Лосєв, «Неживі предмети… також можуть бути 
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міфічними, але не тому, що вони – особистості, а тому, що вони усвідомлені та 

сконструйовані з точки зору міфічної свідомості.»  [89, с. 76]. 

 

2.2. Семантична структура інваріанта термінів гіпер-гіпонімічного 

тематичного ряду grotesque (grotesque, arabesque, gargoyle, chimera, 

baboonery, drollery, misericord) 

 

2.2.1. Семантична структура інваріанта терміна grotesque. Інваріанти 

кореневої та афіксальної морфем у складі інваріанта. Іконічність. 

Квазісинонімічний ряд grotesque 

 

     Перейдімо до виокремлення та дослідження семантичної структури  

інваріанта гіпероніма концептуального тематичного ряду – терміна grotesque. 

          Лексикографічні джерела [287, с. 1149–1150; 284, с. 627; 291; 275; 282; 277; 

296; 270; 273; 274; 285; 289] реєструють наступні смисли grotesque: A) noun  1) а) 

A style of decorative painting or sculpture consisting of a fantastic interweaving of 

human and animal forms with flowers and foliage – стиль декоративного живопису 

чи скульптури, який є фантастичним переплетенням людських та тваринних форм 

(фігур) із квітами та листяним орнаментом; b) a work of art, a figure or design in this 

style (usu. in pl.) – витвір мистецтва, фігура чи дизайн у цьому стилі (зазвичай у 

множині); loosely – a comically distorted figure or design – (у широкому значенні) – 

комічно перекручена (спотворена) фігура чи малюнок (візерунок); 2) а) A 

grotesque person or thing,  a very ugly or comically distorted figure or image  – 

гротескна особистість чи річ, дуже потворна чи комічно спотворена фігура 

(особистість і т.п.) чи зображення; b) that which is grotesque – те, що гротескно; 3) 

printing – the family of 19th-century sans serif types – типограф.  – ряд шрифтів 

«гротеск»;  В) adj. – 1) archit. – In the style of a grotesque – архітектура – у стилі 

«гротеск»;  2) а) comically or repulsively distorted; unnatural, bizarre – комічно чи 

бридко спотворений; ненатуральний, ненормальний, дивний; b) of landscape: 

romantic, picturesquely irregular – про ландшафт: романтичний, мальовничо 
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нерегулярний; 3) ludicrous from incongruity; fantastically absurd  - недоладний 

(смішний) від  невідповідності; фантастично абсурдний. 

 Схематично зобразимо семантичну структуру grotesque: 

                                          

        Схема 2.1. Семантична структура терміна grotesque. 

         Як бачимо, семантичний зв’язок смислів у структурі grotesque має змішаний, 

радіально-ланцюговий характер. 

           Для глибшого розуміння семантики розглянемо діахронний аспект 

формування терміна. Італійський термін, grottesco, вживався в італійський фразі 

«pittura grottesca», буквально – «картина (живопис), як у гроті», що означало 

настінний живопис (фрески) такого вигляду, які були відкриті  під час розкопів 

цокольних поверхів (підвалів) давньоримських будинків (особливо відомими були 

фрески, віднайдені Рафаелем  у «Золотому будинку» – віллі Нерона, термах Тита) 

[Додаток 4].  Переважна більшість із цих фресок були, без сумніву, дивними, 

вельми нереальними, натхненими багатою уявою. Англійська мова запозичила 

термін через старофранцузьке crotesque, що й було ранньоанглійським 

написанням, яке пізніше перемінилося на grotesque, на основі французького 

grotesque та італійського grottesca. 

         Дослідимо семантичну структуру інваріанта grotesque, використовуючи 

аналіз лексикографічних джерел, діахронного та синхронного аспектів, систему 

екстралінгвістичної інформації, аналіз кореляційних та реляційних відносин. 

         Семантичну структуру інваріанта можна зобразити у вигляді певної 

семантичної динамічної моделі, яка структурно є ієрархією семантичних 

компонентів, семантичних вузлів та напрямів, та зв’язків між ними.   Дана 

структура може бути також і системою пропозиційних когнітивних структур, і 

розгалуженим фреймом, який складається із субфреймів, з’єднаних між собою 

фреймами-сценаріями та системою термінальних вузлів.  Особливу увагу під час 

A2  

A3  

B 

A1 
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дослідження цієї структури необхідно звернути, на нашу думку, власне на 

складний та багаторівневий динамізм як усієї системи загалом, так і кожного 

диференційного семантичного компонента окремо. До того ж ця модель 

семантичного інваріанта є саме такою, яка породжує теоретичну безкінечність 

смислів, накладаючи  свою структуру  на усяку нову матеріальну та 

нематеріальну основу (що відображається формально у зміні семантичних полів). 

Нові смисли, які виникають у цьому процесі є, в свою чергу, семантичним 

відображенням абсолютно різних денотатів та десигнатів. 

Проведімо поетапне визначення семантичних компонентів (які наведені у 

вигляді ієрархічної структури – схеми [ Додаток А.1]): 

1) На основі спільної семантичної ознаки «наявність в об’єкті (зображенні,  

фігурі, істоті тощо) рис (форм), які відображають відношення до 

навколишнього середовища» виокремлюємо диференційний семантичний 

компонент «елементи природних, реальних контурів та форм». (Як результат 

авторського дослідження, наводимо для виокремлення структурних компонентів  

інваріанта семантичні опозиції: foliage of grotesques of the Roman Villa Poppaea 

(листяний орнамент гротесків вілли Нерона (вілли Поппея)) :: Malevich's Black 

Square («Чорний квадрат» К.Малевича); Octavio Ocampo grotesque landscape 

(гротесковий пейзаж Октавіо Окампо) :: painting in vorticism style (картина у стилі 

вортицизму); grotesque (гротеск) :: technical draft (технічне креслення)) 

(«…overmantle scheme, which includes flowers and grotesques (possibly an 

elephant)…» [393]; «are found in the region its decorations, consisting of a « grotesque 

human figure with mother o’ pearl eyes and hands», is out of keeping with Lowland 

South America.» [440] ; «Tapestry, ornamented with grotesque  animal figures. From a 

tomb, Arica, opened by an earthquake. ... Peru, … with grotesque representations of  

birds. From the same place» [411]);  

2) На основі спільної семантичної ознаки «відношення до реальності  

(наявність/відсутність фантастичного)» виокремлюємо диференційну 

семантичну ознаку «наявність фантастичного (надприродного, таємничого, 

загадкового, вигадливого)». (Семантичні опозиції: grotesques of  the bestiaries 
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(гротески бестіаріїв) :: images of animals in the zoological encyclopaedia 

(зображення тварин у зоологічній енциклопедії), grotesque  griffin (гротесковий 

грифон) :: American eagle (американський орел),  grotesque – gargoyle (гротеск - 

гаргулья) :: Bengal tiger  (бенгальський тигр),  E. A. Poe grotesques (гротески Е. 

По) :: J. Galsworthy prose (проза Д. Голсуорсі)). «…a series of remarks attributed to 

Michelangelo in the Roman dialogues of Francesco da Hollanda between 1538 and 

1548, in which Michelangelo is shown to be endorsing the painter's right to invent 

things unseen, particularly with regard to the grotesque …» [415]; 

 «Clearly male are the eight grotesque   musicians on the lintel above the Trysa portal, 

who wear similar kalathis -- koi. They have been associated with the Phoenician 

Kabeiroi («great» gods of Phoenician origin, who in Greek mythology were a group of 

minor deities)… ». [413] 

3) Спільна семантична ознака «вигляд та розташування елементів» дає  

можливість виокремити диференційний семантичний компонент «переплетення, 

перетікання форм». (Семантичні опозиції: grotesque ornamental pattern of the frieze 

(гротесковий орнамент фризу) :: pattern of classical frieze (орнамент класичного 

фризу), Christoph Jamnitzer grotesques (гротески Кристофа Ямніцера) :: Thomas 

Kinkade paintings (картини Томаса Кінкейда)); 

4) Основа семантичної опозиції – «нормальність/ненормальність форм»  

дозволяє виявити, що слово-термін grotesque є маркованим членом опозиції 

(диференційна семантична ознака «ненормальність (спотвореність, 

перекрученість) форм»). (Семантичні опозиції: grotesque portrait (гротескний 

портрет) :: Thomas Gainsborough portraits (портрети роботи Томаса Гейнсборо), 

grotesque figure (гротескна фігура) :: classical statue (класична статуя), Cornelis 

Floris grotesque faces (гротескні обличчя роботи Корнеліса Флоріса) :: Peter Paul 

Rubens portraits (портрети роботи П.П. Рубенса)). «But Mosi had seen the  

grotesque, twisted faces in the screen. Not normal people-faces of friends on Facebook, 

or Live Journal…, but these faces kept appearing on the screen even way out here 

among the canyons and the mesas.» [439] ; 

5) Дана диференційна семантична ознака є підкомпонентом (логічним  
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продовженням) попередньої. На основі спільної семантичної ознаки 

«нормальність/ненормальність форм» виділяємо диференційний семантичний 

компонент «дивне (незвичайне, небачене, виняткове)».  (Семантичні опозиції: 

Hieronimous Bosch grotesques (гротески  І. Босха) ::  Raphael portraits (портрети 

роботи Рафаеля), Abraham Leuthner grotesques (гротески А. Леутнера) :: Grandma 

Moses paintings (картини Бабусі Мозес)); 

6) Наступний  семантичний компонент також є підкомпонентом спільної  

семантичної ознаки «нормальність/ненормальність форм». На основі цієї ознаки 

виокремлюємо диференційний семантичний компонент «потворне, ненормальне, 

відразливе, огидне». (опозиція: grotesque nose (гротескний ніс) :: classical profile 

(класичний профіль)) («Their high-powered torches illuminated the  grotesque horror 

movie creatures in the 3-D posters on the walls.» [308]); 

7) Спільна семантична ознака «позивність/негатівність оцінки емоцій  

(відчуттів), які викликає об’єкт» знаходиться на вищому рівні узагальнення, ніж 

попередні підкомпоненти «ненормальність», «дивність», «потворність», та 

породжує диференційний семантичний компонент «наявність страху, страшне, 

похмуре, жахливе».  (Семантичні опозиції:  grotesque (гротескний) :: 

lovely(приємний, привабливий), grotesque chimera (гротескна химера) :: small 

domestic pet (домашня тваринка), grotesque monster (гротескне чудовисько) :: furry 

puppy  (пухнасте цуценя)) («I knew I shouldn' t have been looking too closely, but 

despite the shudder in my fingertips … I did anyway; the tops of the trees 

made grotesque shapes.» [403]); 

8) Наступний диференційний семантичний компонент відображає особливий  

динамізм, притаманний семантичній структурі інваріанта терміна grotesque – це 

компонент «наявність сміху, смішне, комічне і т.п.». Семантичні опозиції : 

Rabelais grotesques (гротески Ф.Рабле) :: sad (depressing) tale (сумна повість), 

grotesque prank (гротескна витівка) :: serious behaviour (серйозна поведінка), 

grotesques joke (гротескний жарт) :: malicious comment (зле зауваження); 

9)  Диференційна семантична ознака «гарне, прекрасне, вражаюче, видатне»  
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також є відображенням складності ієрархічної структури семантичного інваріанта 

терміна grotesque (grotesque ornamentation of Collegio del Cambio in Perugia 

(гротескні прикраси Обмінної Колегії Палацу Пріорі у Перуджі) ::  vapid (poor) 

copy (бездарна копія));  

10) Спільна семантична ознака «характер поєднання компонентів», яка теж  

знаходиться на вищому семантичному рівні ієрархічної структури інваріанта, 

дозволяє виокремити диференційну семантичну ознаку «двоплановість, 

амбівалентність, поєднання позитивного та негативного у одному образі». 

(grotesque  character (гротескний персонаж) :: good/ evil characters of education 

novel (Bildungsroman) (позитивні/негативні персонажі романів виховання))(« The 

folly of perspective, of illumination, the atmosphere becomes here, for a hypersensitive 

nervous system, an occasion for drollery, for an ironic quip. Her dance formations are 

full of the desire to fantasize, grotesque and enchanted.» [304]) ;  

11) Наступна спільна семантична ознака – «концепція та манера зображення  

тіла (фігур, об’єктів)»  слугує основою для виокремлення диференційної 

семантичної ознаки «особлива концепція тіла - гротескне тіло». (Семантичні 

опозиції: Arcimboldo grotesque portraits (гротескні портрети роботи Арчимбольдо) 

:: classical Roman portraits (класичні римські портрети),  grotesque figure in Durer 

gravure (гротескна фігура на гравюрі Дюрера) :: figures in Botticelli paintings 

(фігури на картині Боттічеллі), grotesque-gargoyle (гротеск - гаргулья) :: classical 

statue (класична статуя)). До того ж, під «гротескним тілом» мається на увазі не 

тільки людське чи тваринне тіло, а взагалі будь-який об’єкт. Як писав Бахтін 

М.М., «….У гротеску особливого значення набувають усілякі відростки та 

відгалуження, усе те, що продовжує тіло та зв’язує його із іншими тілами та із 

позатілесним світом» [26, с. 351]. Реалізацію цього диференційного семантичного 

компоненту ми  спостерігаємо у гротесках усіх епох – Древнього Риму, 

Ренесансу, в лініях рококо, у сюрреалістичних гротесках і т.д. ;  

– вищезазначена семантична ознака «особлива концепція тіла - гротескне 

тіло» є семантичним вузлом та породжує диференційний семантичний 

компонент нижчого рівня – «тенденція до відсутності рівних, закритих 
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площин, переплетення ліній» ( Семантичні опозиції: lines of grotesque (лінії 

гротеску) :: lines of classicism (лінії класицизму), lines of the grotesque mask 

(лінії гротескної маски) :: lines of the realist portrait (лінії реалістичного 

портрету));  

– наступний семантичний компонент, який логічно слідує із «концепції 

гротескного тіла» – це так зване «анатомічне фантазування» (по М.М. 

Бахтіну). (Семантичні опозиції: grotesque of the bestiary (гротеск бестіарія) :: 

zoological illustration (зоологічна ілюстрація), grotesque-drollery (гротеск-

дрольрі) ::  Meissen porcelain figure (Майсенська порцелянова статуетка)); 

Наступні три компоненти є трансрівневими конструктами, які пронизують 

усі пласти ієрархічної структури семантичного інваріанта терміна  grotesque, 

поєднуючи всі диференційні компоненти у єдине ціле, та створюючи єдиний 

образ:  

12)  Диференційна семантична ознака «динамізм, агресивна динаміка,  

роз’єднання та з’єднання елементів фігур, тіл і т.д.». Образно цей компонент 

реалізується у денотатах  у вигляді поєднання неймовірних та фантастичних 

зображень: людські тіла (та частини людських тіл) перетворюються на тулуби (та 

частини тіл) тварин, фігури (людей чи тварин) виростають із чашечок квітів і т.д. 

Дану ознаку ми спостерігаємо і в Ренесансі, і в рококо, і в сюрреалізмі, і в 

міфології (кентаври, химери, грифони-гротески грецьких міфів, давньоєгипетські 

зображення-гротески із тілами людей та головами тварин і т.п.). (семантична 

опозиція – grotesque dynamism (динамізм гротеску) :: peaceful landscape (мирний 

пейзаж); 

13)  Диференційна семантична ознака «гіперболізація» реалізується у зміщенні  

площин, у яких певне явище існує у нормі, зазвичай, тобто семантичні поля ніби 

переміщуються, зсуваються. Даний семантичний компонент  також є джерелом 

фантастичності та динамізму гротеску, звідси ж походить і комізм, і трагічність, і 

страх гротеску, відбувається не тільки гіперболізація образів та явищ, але й 

зміщення (викривлення) реальних взаємовідносин між окремими елементами 

одного образу. (Семантичні опозиції: grotesque features (гротескні риси обличчя) :: 
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ordinary face (звичайне обличчя), grotesque figure (гротескна фігура) :: realist 

portrait (реалістичний портрет), grotesque details (деталі гротеску) :: full-dress 

portrait details (елементи парадного (на замовлення) портрету)); 

14)  Диференційний семантичний компонент «символічність» є також  

багаторівневим, поєднуючи складний символізм візуальних образів денотатів 

(який можна, на наш погляд, назвати «видимим») із символічним «невидимим» 

пластом. Цей останній, як притаманній будь-якій словесній семантичній структурі 

та її інваріанту є моделлю, функцією, яка породжує відповідно своїй структурі все 

різноманіття смислів у різних семантичних полях. 

          Семантичні компоненти «динамізм», «гіперболізація», «символічність» 

пронизують усі рівні семантичної ієрархії інваріанта, підсилюючи, відповідно, 

кожен семантичний компонент, та знаходяться у складних взаємозв’язках з усіма 

компонентами. Так, семантичний компонент «ненормальність (спотвореність, 

перекрученість) форм» може бути джерелом цілої низки різних, часто 

протилежних семантичних ознак, даючи наступний «спектр» семантичних (та 

образних) переходів: «дивне», «гарне, прекрасне, вражаюче, видатне», «смішне», 

«потворне» та «страшне (похмуре, жахливе)», поєднання яких і відображає 

логіку гротеску та входить до складу семантичної структури інваріанта 

(«Leonardo’s grotesque heads…Representing manifold types of ugliness, they are 

composed of exaggerated features, such as a hooked nose, bulging forehead, or receding 

chin, that recur in various combinations… Leonardo’s grotesque heads have the 

negative connotation…they were also clearly intended to be humorous. Leonardo’s 

grotesque heads were much admired by his contemporaries.» [343,  с. 6–7]).  До того 

ж,  наприклад, семантична ознака «потворність»  може розглядатися (у логіці 

гротескного образа-інваріанта) і як символ (ознака)  відкинутості, і як символ 

(ознака) унікальності, обраності. Тобто символічний рівень присутній у кожному 

семантичному компоненті структури гротеску.  

          Особливе місце у семантичній структурі інваріанта терміна grotesque 

займають компоненти «страшне» та «смішне», зв’язок між якими є джерелом 

виникнення особливого семантичного компоненту «гра зі страхом» (який теж 
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має складну символічну та міфологічну природу), звідси і походить комізм 

гротеску. 

          Семантична ознака «динамізм» теж поєднана складними взаємозв’язками із 

іншими компонентами інваріантної структури. Семантичні компоненти 

«двоплановість, амбівалентність, зіткнення протирічь» (та його підкомпоненти 

– «можливість об’єднання у одному образі позитивного та негативного»,  

«прекрасне може перетворитися у потворне, та навпаки», «заперечення 

нерозривно поєднане зі ствердженням»)  та «рухомість меж між тілами та 

явищами» («концепція гротескного тіла») є джерелами ознаки «динамізм», 

підсилюючи її інтенсивність. 

Диференційний семантичний  компонент  «особлива концепція 

«гротескного тіла»» є семантичним вузлом та реалізується  у низці 

підкомпонентів, у яких теж спостерігаємо образний (недискретний, безпосередньо 

інтуїтивний) рівень інваріанта та дискретно виокремлений рівень, який може мати 

вигляд пропозиційної структури. Такими семантичними підкомпонентами є:  

– «порушення (чи взагалі стирання)  усіх меж між контурами тіла (фігури, 

предмета) та зовнішнім світом, між живим та неживим» («…tradition of 

grotesque heads… In addition to his personifications of the Seasons, which are also 

anthropomorphic still lifes, the artist painted still lifes of roasted meats on a platter and 

of vegetables …when the pictures are turned upside-down, they surprise us with a 

comic face… The roasted meats become the head of a cook, and the vegetable still life 

becomes a gardener. In this way they are paradoxical images…»  [343, с. 6– 7, 14–15]);  

– «тенденція до відсутності рівних, закритих площин» породжує семантичний 

компонент «акцентування, гіперболізація якоїсь частини тіла (наприклад, 

домінуюче, символічне значення має рот – гротески - ґаргульї (grotesque - 

gargoyle) і т.д.)»; 

– «анатомічне фантазування» (види гротесків – drollery, baboonery, ілюстрації 

бестіаріїв);  

– «стирання меж між тілом (людським, тваринним, контурами предмета 

взагалі) та чотирма стихіями» (цикл гротесків Дж. Арчимбольдо «Чотири 
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стихії» [Додаток А.4]. «Arcimboldo was no doubt familiar with this tradition of 

grotesque heads going back to Leonardo… Arcimboldo also created for Maximilian a 

series of paintings personifying the Four Elements — Earth, Air, Fire, and Water …the 

Elements are represented as profile Portraits… In Fire the crown of hair blazes away 

above the assemblage of fire making instruments… The cheek is a large flint, and the 

neck and chin consist of a burning candle and an oil lamp. Fire strikers shape the nose 

and ear. Kindling chips infused with wax form the mustache, and the eye is a candle 

stub. The chest is fashioned out of firearms: gun barrels, cannons, and a gunpowder 

scoop; above them lies the collar of the Golden Fleece, with the pendant double eagle of 

the House of Habsburg referring to Maximilian…» [343,  с. 6–7,10–11]);  

– «стирання меж між тілом та земною поверхнею, пейзажем» (сюрреалістичні 

пейзажі-гротески – Сальвадора Далі, картини-метаморфози Октавіо Окампо, Роба 

Гонсалвеса, Маурица Ешера (із його «логікою простору»)); 

 – «тіло (особливо людське)  об’єднує у собі всі природні елементи» (що є, у свою 

чергу, і реалізацією ще однієї семантичної ознаки терміна grotesque – 

«природність») – рослинні елементи, елементи тварин, елементи людського тіла. 

До того ж, все це постійно змінюється, перетікає одне в одне, що є реалізацією 

семантичних компонентів «динамізм», «гіперболізація», «переплетення форм» та 

символічного і міфічного рівнів інваріанту («Arcimboldo … grotesque heads … 

Anyone looking at Arcimboldo’s composite heads for the first time feels surprised, 

startled, and bewildered; our gaze moves back and forth between the overall human 

form and the richness of individual details until we get the joke and find ourselves 

amused, delighted, or perhaps even repelled…  the effect is accentuated when we are 

confronted with monsters where, instead of eyes, mouths, noses, and cheeks, we find 

flowers or cherries, peas, cucumbers, peaches, broken branches, and much else…  

irreconcilable interpretations of what we are seeing and thus are paradoxical in the 

truest sense of the word… they prized artifice, cleverness, obscure symbolism, and 

intellectual puzzles — all qualities found in Arcimboldo’s paintings. Arcimboldo’s 

composite heads were already celebrated as scherzi (jokes) by his contemporaries…» 

[342, с. 3; Додаток А.4]). 
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Характерні семантичні ознаки реалізації диференційних компонентів 

образа-інваріанта терміна grotesque на міфологічному семантичному рівні можна 

сформулювати наступним чином. Денотат, який позначається терміном grotesque, 

має: 1) сприйматися як особистість (тобто обов’язковою є присутність 

семантичного явища «персоніфікації»); 2) об’єднувати у своїй семантиці два 

плани, які у реальності є непоєднуваними, до того ж характер цього поєднання 

має бути  абсолютно матеріальним, предметним – це вже буде присутність у 

семантиці категорії «чудесного», невід’ємної характеристики міфічного рівня. 

Простежимо наявність цих ознак, наприклад, у гротесках Дж. Арчимбольдо. 

«Winter, one of the most expressive heads, is reminiscent of Leonardo’s grotesques: out 

of an ancient, gnarled tree trunk, the nose and ear emerge as remnants of broken 

branches, the narrowed eye is created by a crack in the bark, and a tree fungus forms the 

lips ... Woven into the straw mantle are fire strikers, symbols of the chivalric Order of 

the Golden Fleece, which was under Habsburg leadership.» [343, с. 6–7] ; «Arcimboldo 

… grotesque heads …Arcimboldo created for Maximilian II a series of allegorical 

paintings of the Four Seasons, all depicted as profile busts…In the case of Spring, 

blossoms make up the head, and leaves form the shoulder and chest. The lips and teeth 

are delicately rendered; special accents include the lily as a hat feather and the iris as a 

chest medallion…the Seasons and the Elements as political allegories. They represent a 

microcosm of the universe and proclaim the Habsburg empire to be eternal like the 

cycle of the seasons…» [343, с. 6–7,8, 9]. 

 

Якщо розглядати семантичну структуру лексеми grotesque, то складається 

враження, що смисл «про ландшафт: романтичний, мальовничо нерегулярний» 

стоїть осібно. Але ми вважаємо, що цей смисл породжений безпосередньо 

семантичним інваріантом кореня-етимона, та образом грота, як природного 

елемента, який входить до складу цього інваріанта. На нашу думку, саме 

семантичний диференційний компонент «природність», який входить до складу 

кореня grotto, і породжує цей смисл із однозначною семантичною ознакою 

«приємність» («From this bower also you look down upon the forementioned irregular 
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ground, shut up with trees on all sides, except some few opening to the more pleasing 

parts of this grotesque and hilly country. The next little bench affords the first, but not 

most striking, view of the Priory.» [434, с. 343]). 

Смисл «ряд шрифтів «гротеск»» також виглядає таким, що вирізняється з-

поміж інших у загальному корпусі смислів слова-терміна grotesque. Даний смисл 

формально виступає у вигляді периферійного смислу, породженого потенційним 

оказіональним семантичним компонентом, який не входить до складу інваріанта 

та відноситься до позаядерної семантичної зони, та є певного роду 

«наносмислом». Але вважаємо, що цей смисл не є оказіональним, тому що він має 

семантичний компонент «те, що вирізняється із загальної маси, впадає у вічі». 

Цей компонент, у свою чергу, є віддзеркаленням цілісного інваріантного образа 

слова-терміна grotesque, тобто чогось фантастично ненормального, виняткового. 

Такі висновки підтверджуються, на нашу думку, тим, що даний вид шрифтів має 

характерні, ніби обрубані кінці штрихів та використовується переважно для 

заголовків, тому що він дуже привертає увагу (маючи дещо дивний, досить 

виразний вигляд), проте його складно читати, якщо ним набраний суцільний 

текст. 

Розглянемо вплив семантичного інваріанта на смисли терміна grotesque – 

«стиль декоративного живопису чи скульптури», «витвір мистецтва, фігура чи 

дизайн у цьому стилі». Важливим  для нашого дослідження є той факт, що 

гротескні зображення як такі, існували задовго до появи терміна  grotesque, і тоді 

вони не мали ніякого відношення до гроту (печери).  Саме слово-термін grotesque, 

яке стало позначати даний денотат, з’явилося набагато пізніше, коли палаци, де 

були зображення такого типу, стали подібні на руїни, печери, гроти (наприклад,  

розкопи палацу Нерона, терм Тита, будинків у Помпеях). Постає запитання, чому 

саме це слово-термін «прижилося», і так стабільно увійшло до термінології 

мистецтва? На нашу думку, це пояснюється не простим метонімічним зв’язком 

(та роллю одного із семантичних компонентів - суфікса –esque – «ознака 

приналежності »,  grot-esque – «те, що належить (міститься, має відношення) до 

гроту»).  
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Вважаємо, що це відбулося тому, що в інваріанті (та образі, як його 

складовій частині) кореня grotto (і в інваріантах етимологічних дублетів одного 

кореня – grotto та crypt, відповідно), та в інваріанті (та його образній частині) 

терміну grotesque присутні, на наш погляд, однакові диференційні семантичні 

компоненти:  1) «присутність таємниці, схованого, прихованого, загадкового, 

фантастичного», що є  підкомпонентом  2) семантичних ознак «сховане, таємне 

місце» та «наявність заглиблення, склепіння», «підземне розташування, 

підземелля». До того ж, ця таємничість носить міфологічний відтінок,  такий, що 

швидше лякає, ніж веселить. Дані семантичні ознаки  нерозривно переплетені  в 

інваріанті кореня grotto та crypt, і в інваріанті однокореневого терміну grotesque. 

Таке наше припущення підтверджується, на наш погляд, і спостереженнями М.М. 

Бахтіна: «…Художня логіка гротескного образу ігнорує замкнену, рівну й глуху 

поверхню тіла… ця гротескна логіка розповсюджується і на образи природи та 

образи речей… Гори та провалля – ось рельєф гротескного тіла, чи, говорячи 

архітектурною мовою, – вежі та підземелля» [26, с. 352]. 3) У складі семантичного 

інваріанта кореня grot(to) та інваріанта терміна grotesque присутній, на нашу 

думку, ще один спільний компонент  – «природності» – тобто присутність у 

образі (який входить до складу інваріанта) гротеску (гротескових художніх 

зображень, візерунків і т.д.) та у образі грота усього, що має характер, та вигляд 

натуральної природи (з усіма супутніми цьому компоненту диференційними 

ознаками (див. дослідження інваріанта терміна  grotto). Ця семантична ознака 

«природності» у художньому образі-інваріанті терміна гротеск реалізується у 

листяних та інших природних орнаментах, які створюють, у свою чергу, тло, але 

вже для фантастичності – для фантастичних фігур, фантастичного (таємничого, 

загадкового) переплетення цих фігур одна із одною та із цими орнаментами.  

Тобто, спостерігаємо дуже цікаве явище – переплітаються не тільки образи, які 

входять до складу інваріанта (недискретні за своєю сутністю, які сприймаються 

безпосередньо інтуїтивно), але й  дискретно виокремлені  семантичні компоненти. 

Недаремно квазісинонім  терміну grotesque – слово bizarre (дивний) є постійно 

присутнім у характеристиках будь-якого гротеску, віддзеркалюючи  це властиве 
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гротеску переплетення реальності (природності) та ірреальності (усього 

фантастичного, неіснуючого, загадкового, надприродного) та інших семантичних 

компонентів складної структури інваріанта терміна grotesque. («…grotesque…, 

originally applied to fantastic representations of human, animal, and floral forms, 

incongruously running into one another, found in exhuming some ancient remains (as 

the Baths of Titus) in Rome, whence extended to anything similarly incongruous or 

bizarre…» [362, с. 209]).    

Важливим для пояснення цього питання є також розгляд впливу суфікса     

-esque, семантичні компоненти якого теж входять до складу інваріанта терміна 

grotesque. Цей суфікс позначує певний характер, манеру, стиль чи подібність. Але 

для прояснення його інваріантного складу необхідно, на наш погляд, розглянути й 

діахронний аспект розвитку зазначеного афікса. Суфікс  -esque зводиться до   

італійського афікса –esco, а далі   – до латинського –iscus.  Аналізуючи 

походження даних варіантів суфікса, виявляємо, що його розвиток порівнюється 

із суфіксом –ish, який походить від грецького –iskos, та латинського -isc-. В усіх 

цих варіантах суфіксів складається враження, що маємо справу із одним і тим 

самим суфіксом, який увібрав у себе (у своєму образі- інваріанті) усі 

диференційні ознаки своїх варіантів. До цих семантичних компонентів належать: 

«негативний відтінок» (суфікс –ish  серед своїх компонентів має «передачу 

значення характерної ознаки, часто із негативним забарвленням» (liquorish – 

розпусний, хтивий, mawkish – сентиментальний, солоденький, тонкосльозий, 

monkeyish – мавпячий (про звички), пустотливий, який любить кривлятися, 

передражнювати, dilettantish – дилетантський, непрофесійний) та 

«приналежність, подібність». Ці семантичні компоненти інваріанта суфікса 

підсилюють в інваріанті терміна grotesque, на наш погляд, семантичні компоненти 

«смішного, безглуздого, абсурдного» та «поєднання негативного та 

позитивного», та, крім того, підсилюють акцент, який падає  на семантичний 

зв’язок терміна grotesque із своїм коренем grot(to), тобто надають дещо іншого, 

глибшого характеру метонімічному зв’язку grot-esque («те, що належить гротові 

(знайдено у ньому)» (передача формальних, зовнішніх, метонімічних ознак 
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приналежності), а також «те, що притаманне (характерне, властиво) гротові» 

(передача глибинних, якісних ознак приналежності до гроту, співпадіння 

спільності якісних, інваріантних характеристик кореня grot(to) та утвореного за 

допомогою суфікса  -esque терміна grotesque). 

Спостерігаємо у семантичній структурі досліджуваної лексеми grotesque 

наявність у смислах абсолютно різних категоріальних сем (архісем, родових сем) 

– стиль мистецтва (напрям) – що є абстрактним поняттям; витвір мистецтва 

(предмет і т.д.) – конкретне поняття; жива істота (людина чи тварина); неживий 

предмет (будь-яка річ, в т.ч. типографський шрифт). У смислах «людина, 

особистість», «тварина(чи взагалі щось живе)» а також частково «річ, явище» 

(крім назви стилю та витвору мистецтва у цьому стилі) спостерігаємо 

метафоричний рівень. Причиною такого явища, на наш погляд, є те, що ідея 

інваріанта та цілісний образ гротеску, який входить до складу інваріанта, як 

мисленнєвий, розумовий образ зі своїми усіма інваріантними компонентами 

переноситься на людину (чи будь-яку живу істоту, чи взагалі річ), втілюється у 

людині і т.д. Тобто це втілення, перенос інваріантного образа здійснюється кожен 

раз на іншому субстраті, в іншому семантичному полі – і це видимо (формально) 

реалізується у зміні основи опозиції: основа опозиції (спільна семантична ознака) 

«вид мистецтва (живопис, графіка, скульптура і т.д.)» змінюється на основи 

опозицій «жива істота та її види» та «нежива істота (предмет) та її види». 

Таким чином, змінюються категоріальні семи смислів – витвір мистецтва, 

людина, тварина і т.д. («In my first exhausting but exciting weeks settling into new 

quarters and venturing on my own into the forest, I noticed that many howler monkeys 

had peculiar lumps under their fur, usually around the neck and throat but sometimes on 

the chest or stomach, on the back, even on a cheek or above an eye. The lumps were 

large, and they often made the monkeys appear grotesque. Infants looked as if they had 

two heads or a massive goiter; many adults resembled something out of B-movie sci-

fi.» [399]) ).  

Але вважаємо, що глибинною причиною явища зміни основ опозицій у 

смислах слова-терміна є символічнй рівень (пласт) у слові та в  семантичному 
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його інваріанті. Це вже не тільки метафора, а і символ, і частково – міфологічний 

рівень, коли присутній момент «одухотворення», пов’язаний  із моментом 

«чудесного, ідеального» (концепція «міфічного відчуження» О.Ф. Лосєва, 

частково – когнітивні моделі теорії прототипів, ідеальні концептуальні моделі 

Д.Лакоффа і т.д.). Тобто модель та структура інваріанта живописного гротеску, з 

усіма інваріантними, дискретно визначеними ознаками, поєднуючись із образом 

(явище іконічності), який присутній  у свідомості цілісно, як ідея слова (ідея 

«гротескності»), тобто обов’язковою є наявність «картинності» мисленнєвого, 

розумового образу – поєднання цих рівнів і складає структуру семантичного 

інваріанта. 

Складність семантичної структури інваріанта терміна grotesque, її 

ієрархічність та різнорівневу побудову, а також логіку семантичних переходів 

смислів та поєднання у одному слові та його інваріанті такої кількості 

семантичних ознак неможливо пояснити, на наш погляд, без додаткового 

розгляду таких семантичних складових інваріанта, як символічний та 

міфологічний рівні. Спроби аналізу логіки семантичних переходів та 

взаємозв’язків у семантичній структурі лексеми здійснюються у семантиці за 

допомогою різних  підходів – мережевих пропозиційних моделей, когнітивних 

моделей категоризації та метафоричних концептуальних моделей (Д. Лакофф, М. 

Джонсон та їх школа) та, зокрема, прототипових  моделей Е. Рош та інш. 

Дослідження концептуальних метафоричних моделей Д. Лакоффом та його 

школою базується на його ствердженні про те, що розум по своїй природі є 

«тілесним», і більшість концептів, особливо тих, що мають велику ступінь 

семантичної складності, неможливо вивчати, не враховуючи цього 

спостереження. Але у подібних міркуваннях, на нашу думку, не зосереджено 

належної уваги на аналізі саме символічності мовного знаку, як одного із 

обов’язкових семантичних рівнів. 

О.Ф. Лосєв, М.М. Бахтін, П.О. Флоренський, М.М. Булгаков, Е.Х. Ґомбріх 

глибше розглянули це питання. Досліджуючи семантику  гротеску, М.М. Бахтін 

дає трактування цього явища, хоча і співзвучне із теорією «тілесного розуму» 
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Д.Лакоффа,  але глибшу. Враховуючи власне символічну складову, М.М. Бахтін 

пише: «Необхідно враховувати грандіозну роль космічного страху – страху перед 

безмежно великим та безмежно сильним… Якась темна пам’ять про космічні 

перевороти минулого та якийсь неясний страх перед наступними космічними 

потрясіннями закладені у самому фундаменті людської думки, слова та образа… 

Але вже у найдавніших образах народної творчості відображається й боротьба із 

цим космічним страхом… Образи, які виражають цю боротьбу, часто сплітаються 

із образами, які відображають паралельну боротьбу в індивідуальному тілі… 

людина відчувала космос у собі… У сфері образної творчості космічний страх (як 

і усякий страх) перемагається сміхом… тіло приймає космічні масштаби, а космос 

отілеснюється… » [26, c. 371]. 

Досліджуючи концепт GROTESQUE та семантичну структуру його 

спільного компонента-інваріанта, доходимо висновку, що можна виокремити 

декілька рівнів символічності:  

1) найбільш загальний, широкий (назвемо його «внутрішнім»), описаний 

нами вище;  

2) більш вузький рівень символічності (назвемо його «зовнішнім») – коли 

гротескні образи у художніх ансамблях (у живописі, скульптурі, літературі) 

несуть у собі неоднозначне тлумачення. Це і уособлення певними гротескними 

образами певних гріхів (гротески в ілюмінованих манускриптах (grotesques in 

illuminated manuscripts), гротески мізерікордій (grotesques of misericords) і т.д.), і 

охорона від цих гріхів (ґаргульї (grotesques-gargoyls)). Спостерігаємо також тісний 

взаємозв’язок між цими рівнями;  

3) на даному символічному семантичному рівні інваріант вже є функцією, 

яка дозволяє цій моделі переходити у будь-яке семантичне поле, втілюватися на 

будь-якому семантичному субстраті.  

Додамо, що вищезгадане явище «наділення фізичних  речей  нефізичними 

якостями», момент персоніфікації є також індикатором присутності у слові та в 

інваріанті і міфічного рівня у різній ступені інтенсивності. Так, у терміні grotesque 
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цей рівень виражений імпліцитно, у гротесках chimaera, gargoyle, Strix – 

експліцитно.  

На прикладі дослідження семантичної структури концепту grotesque та його 

інваріанта спостерігаємо явище різної семантичної «насиченості», різної образної 

та семантичної складності інваріантів різних слів-термінів. Так, слово-термін  

grotesque має дуже складну семантичну структуру інваріанта. Таке явище можна 

пояснити терміном, який ввів О.Ф. Лосєв – «нагнітання апофатичного моменту» у 

слові. Він пише з цього приводу : «…Уся ця логіка міфу, чи символу, можлива 

тільки завдяки апофатичному моменту у предметній сутності слова.  Що більше 

нагнічений цей момент у слові, то більше воно охоплює смислових можливостей, 

залишаючись по структурі звичайним словом. » [88, с. 694-696] Саме завдяки 

високій «насиченості апофатичного моменту» у структурі інваріанта терміна 

grotesque стає можливою висока ступінь концентрації символічного та 

міфологічного рівнів як у семантичній структурі гіпероніма, так і когіпонімів. 

Для подальшого аналізу семантичної структури інваріанта розглянемо 

синонімічний ряд «grotesque». З опертям на процедури аналізу перехресних 

смислів та кореляційно-реляційний аналіз семантичних опозицій, дослідимо 

квазісинонімічний ряд – grotesque, malformed, ludicrous, distorted, ridiculous, 

twisted,  ugly, monstrous, hideous, odd, peculiar, weird, outrageous, shoking, freakish, 

unnatural, strange, appaling, preposterous, farcical, misproportioned, unbelievable, 

gnarled, misshapen, incredible.  

Для визначення фунціонування семантичних компонентів інваріанта 

терміна grotesque проаналізуємо наступні групи семантичних опозицій: 1) 

grotesque  figure:: misproportioned figure :: distorted :: misshapen :: malformed. 

Існування цієї опозиції можливе завдяки спільній семантичній основі (ознаці) 

«спотвореність (перекрученість) форм , порушення пропорцій, та, як наслідок - 

потворність», що входить до складу структури семантичного інваріанта терміна 

grotesque. В даній семантичній опозиції спостерігаємо різну ступінь інтенсивності  

ознаки у словах-синонімах, а також появу додаткових конотаційних відтінків. 

Наприклад, у синонімі misproportioned – у спільній ознаці актуалізується саме 
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порушення пропорцій, із відносно нейтральною конотацією,  у синонімі distorted – 

семантичний акцент переходить на кривизну, у синонімі malformed – негативний 

конотаційний відтінок збільшується;  

2) тернарна семантична опозиція grotesque  :: twisted :: gnarled  формується 

на основі диференційного семантичного компоненту  терміна grotesque  - 

«переплетеність форм, відсутність прямих поверхонь, та, як наслідок – 

наявність усіляких виступів і т.д.». Синонімічне слово gnarled  набуває 

додаткового акценту  фізичної твердості, грубості, конотативні відтінки 

поширюються на сферу живого;  

3) семантична багатокомпонентна опозиція grotesque  :: ugly :: hideous :: 

monstrous має основою семантичні ознаки інваріанта grotesque  – «страх», 

«потворність», «гіперболізація». Слід відзначити саме гіперболізовану ступінь 

інтенсивності ознак та інтенсивності негативної конотації; 

 4) опозиція grotesque  :: peculiar :: strange :: freakish :: odd формується на 

основі семантичного компоненту «дивне, ненормальне, неприродне, незвичайне» 

та різних ступенів цього компоненту із акцентуванням у кожному синонімі  

різного ступеня конотаційних відтінків (у синонімі peculiar – актуалізується 

відтінок специфічності, особливості, у слові strange – незвичайності, дивності,  у 

синонімі freakish – підсилюється конотація примхливості та химерності, у odd – 

випадковості, нерегулярності );  

5) бінарна багатокомпонентна семантична опозиція grotesque ::  weird дає 

можливість проявитися комбінації диференційних семантичних ознак  – 

«таємничість, фантастичність, надприродність (ірреальність)» та «страх». 

Слід відзначити, що ступінь концентрації  цих ознак та їх частка у семантичній 

структурі синоніму weird виглядає більшою завдяки відсутності у цьому слові 

семантичних компонентів «сміх» та «гра зі страхом», які належать в даній 

опозиції тільки до структури семантичного інваріанта терміна grotesque;  

6) тернарна семантична опозиція  grotesque :: outrageous :: shoking виявляє 

семантичні компоненти «дивність, ненормальність» у поєднанні із негативними 

конотаційними ознаками та семантичним компонентом «гіперболізація», 
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внаслідок чого проявляється семантичний компонент «вибірковість, відмінність, 

те, що впадає у вічі». Цікавим є той факт, що цей компонент, на нашу думку, 

особливо актуалізується (імпліцитно) у смислі слова-терміна grotesque 

«типографський шрифт «гротеск»»;  

7) багаточленна опозиція grotesque :: unbelievable :: incredible :: preposterous 

:: ludicrous :: farcical :: ridiculous дозволяє виявити комбінацію семантичних 

компонентів «неправдоподібність (нереальність)», «ненормальність» та «сміх» у 

різних ступенях концентрації цих ознак. 

Семантичний потенціал інваріанта дає можливість для утворення термінів -

дериватів – grotesquerie (n), grotesqueness (n), grotesquely(adj). 

У процесі дослідження семантичного інваріанта терміна grotesque 

спостерігаємо ще один прояв образного (іконічного) рівня в його структурі. 

Явище іконічності  проявляється і в морфемній будові слова (дане явище 

помічене у морфології ще Р.О. Якобсоном). Слово-термін grotto має  у певному 

смислі дещо  «простішу» семантичну структуру (і по кількості смислів у 

семантичній структурі лексеми, і по набору семантичних ознак у структурі 

інваріанта, і по багатомірності образної складової інваріанта), ніж слово-термін  

grotesque. На це додатково вказує, на нашу думку, і більш проста морфемна 

структура слова grotto (grotto :: grot-esque). 

 

 Символічний рівень інваріанта дає можливість терміну  grotesque 

реалізуватися у різних семантичних полях, до того ж це відбувається ще й завдяки 

образному рівню у структурі інваріанта. Це дозволяє  усім семантичним 

компонентам даної інваріантної структури існувати незмінними та продовжувати 

«функціонувати» на новому семантичному субстраті. Формально це виглядає як 

зміна однієї із основ опозицій «матеріал, на якому реалізується гротескний 

образ» – наприклад, категоріальна семантична ознака «живопис (візуальне 

зображення)» («архітектура», «скульптура») змінюється на категоріальну 

семантичну ознаку «література (текстове, дискурсивне зображення)». Наведімо 
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приклади реалізації семантичних компонентів структури інваріанта grotesque у 

художній літературі. 

«Гаргантюа та Пантагрюель» Ф. Рабле вважається класичним прикладом 

літературного гротеску.   

– «How Shrovetide is anatomiz`d and describe`d by Xenomanes» [421, с. 133, 

135)](«Як Масляна була анатомована (препарована) та описана аматором усього 

іноземного»). Спостерігаємо увесь комплекс семантичних компонентів 

«гротескне тіло», підкомпонентами якого є «роз’єднання на частини», 

«гіперболізація», «наявність дивного, незвичного, надзвичайного», та 

символічного і міфологічного рівнів, що відображується у персоніфікації 

(одухотворенні) абстрактного неживого  поняття – Масляної; 

 – «…a huge monstrous Physetere, a sort of a wale (which some call a Whirl-

pool)… higher than our Main-Tops…like a large River falling from a Mountain…», 

«How the  monstrous Physetere was slain by Pantagruel.» [421, с. 142, 144)]. 

Спостерігаємо реалізацію образа та семантичних компонентів інваріанта – 

«міфологічність», «страх(жахливе)», «дивне, надзвичайне», «фантастичне, 

надприродне» («a huge monstrous Physetere»), «гіперболізація» («higher than our 

Main-Tops»), «поєднання природного (реального) та фантастичного 

(ірреального)» («a sort of a wale» у поєднанні із попереднім описом монстра),  

«стирання меж між живим тілом та неживою природою» та «символічність» 

(«like a large River falling from a Mountain»), «сміх» та «гра зі страхом» 

(«monstrous Physetere was slain by Pantagruel»);  

– «How the Fountain-water had the Taste of Wine, according to the Imagination  

of those who drank of it.» [421, с. 370] – реалізація образа гротеску із особливим 

акцентом на «дивне, надзвичайне, чудесне» із присутністю «сміху, смішного, 

веселого»;  

– «…Gargantua, … combing his head with a comb, which was nine hundred feet 

long…,and whereof the teeth were great tusks of elephants, whole and entire, he made 

fall at every rake about seven balls of bullets, at a dozen the ball, that stuck in his hair, 

at the razing of the castle of the wood of Vede.» [ 422, с. 246]. Одночасно із 
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присутністю цілісного образа інваріанта, ідеї «гротескності», особливо 

актуалізуються семантичні компоненти – «гіперболізація», та як її наслідок – 

«дивне, надзвичайне, фантастичне, чудесне», до того ж, ці гіперболізовані 

масштаби, ненормальність сприймаються як «обраність», як особливі ознаки 

героя. Потрібно звернути увагу на постійну присутність семантичних 

компонентів «сміх, гумор» та «гра зі страхом за допомогою сміху» (будь-яка 

битва є смішною для непереможного гіганта Гаргантюа), які слугують своєрідною 

«призмою», через яку сприймаються усі персонажі та події. 

 

2.2.2. Семантична структура інваріанта терміна arabesque 

 

Перейдімо до виокремлення і дослідження семантичної структури 

інваріанта терміна arabesque.  

         Однією з найпоширеніших та відомих складових тематичного ряду grotesque 

є група гротесків, які позначаються терміном arabesque. Синонімічне вживання 

термінів  grotesque та  arabesque охоплює певний вид денотатів. Основоположний 

тип гротесків, синонімом для якого вживається термін arabesque – це 

давньоримські гротески, які були знайдені у XV ст. під час розкопів у Римі. Саме 

вони слугували взірцем, на основі якого Рафаель та його школа відродили цей вид 

гротесків та дали їм новий розвиток. У ці гротески (які також називають 

арабесками) входили, крім рослинних мотивів, зображення тварин, фантастичних 

та людських фігур та їх нескінченні метаморфози (arabesque (grotesque) decoration  

of two rooms in the Vatican  for Cardinal Bibbiena and of Loggias in the Vatican for 

Pope Leo X (The Raphael Loggias)).  Дж.Вазарі, описуючи відкриття та введення у 

художню практику  гротесків,   знайдених під час розкопів, вживає паралельно, 

синонімічно обидва терміна – «grotesque» та «arabesque»: «…Vasari says…: «He 

(Morto da Feltro) restored the practice of executing arabesques more nearly to that of 

the ancients than any other painter had done. Our first thanks and commendations are 

due to Morto, as he was the first to discover and restore the kind of painting called 

arabesque and grottesche. The painting of arabesque decoration was continued in 
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Florence… »» [310,  с. 22].  Інколи термін «Raphaelesque» вживається як синонім 

для термінів grotesque та  arabesque («The flattened form of strapwork decoration, 

although related to grotesques, seems to have … literally arabesque qualities, and the 

star-shared patterns of ribs in some ceilings sometimes … coud be a design for damask, 

although the wall pilasters are strongly Raphaelesque.» [280,  с. 32, 34; Додаток А.4]).  

Даний вид арабесків-гротесків має усі характерні семантичні ознаки, які входять 

до структури семантичного інваріанта терміна grotesque – «… the subject of pure 

grotesque work, whether painted or sculptured, are foliage, flowers, and fruit with stems 

and tendrils arbitrarily entwined, and formed into scrolls or otherwise employed, and 

mingled according to fancy with architectural features, animals and fabulous or 

monstrous creations.» [ 310, с. 25; Додаток А.4 ]. 

          Зазначений вид гротесків отримує подальший  художній розвиток та 

поширюється по Європі  –  італійські митці у цій манері працювали у Франції та 

Англії (grotesques (arabesques) by Francesco Primaticcio (1540 - 1570) and Rosso 

Fiorentino (1530 - 1540) at Fontainebleau; elements of the grotesque (arabesques) in 

the Mannerist decoration for François I; grotesques (arabesques) by Ambroise Dubois, 

Martin Freminet, Toussant Dubreuil (XVI century); painted   grotesque (arabesque) 

panels at Loseley Park, Surrey) та у інших європейських країнах. Представники цієї 

категорії гротесків у XVII ст. (та відповідно їх термінологічне позначення) –   в 

Британії – an engraving of a panel of grotesque (arabesque) ornament by Abraham de 

Bruyn at Boston House, Brentford, Middlesex; combination of grotesque and arabesque 

in the painting at The Somerset House Conference; grotesque (arabesque) pilaster strips 

in Hans Holbein`s painting of  Henry VIII and the Barber Surgeons; grotesque 

(arabesque) patterns of ribs in ceilings in the Cartoon Gallery at Knole, Kent; у 

Франції – engraving by Jean I Berain «Arabesque and Grotesque»;   arabesque 

(grotesque) decorations in the tortoiseshell and brass marquetry furniture «Boullework» 

(«Clérisseau was able to take advantage of his studies with Adam to devise grotesque 

decoration in several countries… in Paris one of the rooms in Hotel de la Reynière 

«dans le style arabesque»…» [280,  с. 34]). У XVIII ст. – у Британії – low relief wall 

panels  in  grotesque (arabesque) style of famous Adam style (Style of the Adam 
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Brothers), в Італії – Coffee House at Villa Albani in  grotesque (arabesque) style; у 

Франції – room in the Hôtel de la Reynière «dans le style arabesque»; Etiènne de la 

Vallée book «Nouvelle Collection d`arabesques propres a la décoration des 

appartements»;  grotesque (arabesque) décorations in Pavillon de Bagatelle and at 

Fontainebleau (dating from the times of  Marie - Antoinette).   У XIXст. – grotesque 

(arabesque) decorations of  Pompeian style; grotesque and arabesque ornaments of the 

South Kensington Museum (now the Victoria and Albert Museum) («A more recent 

flowering of grotesque and arabesque ornament occured among renaissance Revival 

designers of the mid- and late  19th century … and illustrate not only the vigorous 

character of  … Italianate grotesques but also the longevity and enduring appeal of this 

style. » [280,  с. 34]). 

        Термін arabesque, окрім смислу синомічного вживання із терміном grotesque,  

має наступні смисли [287, с. 105; 284, с. 627; 291; 275; 282; 277; 278; 273; 274]: 1) 

ballet a posture in which one leg is extended backwards at right angles, the torso bent 

forwards, and the arms outstretched, one forwards and one backwards – балет  

позиція, у якій одна нога витягнута назад у належних кутах, торс нахилений 

уперед, а руки – витягнуті – одна – уперед, а друга - назад;  2) music a passage or 

composition with fanciful ornamentation of the melody – муз. пасаж чи композиція з 

примхливим (вигадливим) прикрашанням мелодії; 3) arts мистецтво  a) a type of 

curvilinear decoration in painting, metalwork, etc., with intricate intertwining leaf, 

flower, animal, or geometrical designs – тип криволінійного декорування 

(оздоблення) у живописі, художньої роботи по металу і т.д., зі складним 

переплетеним листяним, квітковим, анімалістичним чи геометричним  

візерунком; b) a design of flowing lines – візерунок з плинних ліній; c) an 

ornamental design consisting of intertwined flowing lines, originally found in ancient 

Islamic art – декоративний візерунок з переплетених текучих ліній, за 

походженням притаманний древньому ісламському мистецтву; d) arabesque 

decoration often incorporates representations of living creatures, but these are absent 

from Moorish arabesque sensu stricto – арабесковий декор часто містить зображення 

живих істот, хоча вони не є присутніми у мавританських арабесках у строгому 
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сенсі, 4) adj.  прикм. designating, of, or decorated in this style  – такий, що позначує, 

чи декорований у цьому стилі. Термін arabesque використовується у 

мистецтвознавстві також для елементів декорування двох фаз: ісламське 

мистецтво з IX ст. до наших часів (arabesques at Alhambra in Spain; arabesques of 

the Great  Mosque of Damascus) та європейське мистецтво від Ренесансу до наших 

часів (Raphael arabesques,etc.). Термін також використовується для позначення 

майстерного, витонченого та делікатного декорування, що складається із ліній, 

яке можна спостерігати у великих літерах та іншіх ілюмінаціях манускриптів, 

виконаних у XII – XV ст. 

Інший термін, синонімічний саме терміну  arabesque – термін moresque 

(moresque or arabesque style in the Western arts of the book;  «The roof panels are not 

only bordered with lines, but their centres filled with elegant moresques, while the 

borders of the walls are in rich Arabesque designs…» [ 376] ).  

         Синонимічність чи навіть злиття цих термінів (grotesque та  arabesque) для 

означення певного виду гротесків ілюструє і лексикографічна дефініція OED XIX 

століття для терміну arabesque:  «A species of mural or surface decoration in colour 

or low relief, composed in flowing lines of branches, leaves, and scroll-work fancifully 

intertwined. Also fig[uratively]. As used in Moorish and Arabic decorative art (from 

which, almost exclusively, it was known in the Middle Ages), representations of living 

creatures were excluded; but in the arabesques of  Raphael, founded on the ancient 

Græco-Roman work of this kind, and in those of Renaissance decoration, human and 

animal figures, both natural and grotesque, as well as vases, armour, and objects of art, 

are freely introduced; to this the term is now usually applied, the other being 

distinguished as Moorish Arabesque, or Moresque. – Види настінного чи зовнішнього 

декорування у кольорі чи горельєфі, яке складається з ліній гілок, листяного 

орнаменту та орнаменту із завитків, що плинуть та вигадливо переплітаються. 

(Також у переносному сенсі). Як такі, що використовуються у мавританському чи 

арабському декоративному мистецтві (майже виключно з якого вони були відомі 

у Середньовіччі), де зображення живих істот були виключені; але в арабесках 
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Рафаеля, які базувалися на греко-римських творах такого роду, та у подібних 

ренесансних декорах, вільно вводилися  фігури людей та тварин, натуральні та 

гротескні (на вазах, зброї та предметах мистецтва); вони зараз зазвичай 

позначаються цим терміном, а інші розрізняються як мавританські арабески, чи 

морески» [292].  Потрібно відзначити, що подібне змішування та практично 

злиття термінів  grotesque та  arabesque і досі є поширеним у термінології 

мистецтва. («…Pietro Luzzo was the first to discover.. and restore the kind of painting 

called arabesche and grottesche, while Giovanni Manni da Udine (1513 -20) invented 

the stucco in which he executed in basso-relievo the grottesques in the loggie of the 

Vatican as assistant to Raphael…» [310, с. 25], «Giovanni de Ricamatori, also a painter 

and stuccoist… spent some years in Rome in Raphael`s studio, was with him at the time 

of the discovery of the arabesques at the Baths of Titus which he carefully studied…».  

[ 310, с. 34]). 

          Для глибшого аналізу зазначеного явища синонімічності двох термінів –

grotesque та  arabesque – необхідно, на нашу думку, виокремити семантичний 

інваріант терміна arabesque у його оригінальному, первинному смислі (тобто 

застосованого до художніх зображень (візерунків, орнаментів, декору) арабського 

походження), а далі  – аналітично порівняти семантичні інваріанти обох термінів. 

На підставі аналізу дефініцій із лексикографічних джерел, аналізу 

кореляційних та реляційних зв'язків термінів на протязі їх семантичного розвитку 

(з урахуванням діахронних та синхронних аспектів), екстралінгвістичних даних та 

семантичних опозицій,  виокремлюємо структуру семантичного інваріанта і його 

диференційні семантичні ознаки.  

Експліцитною (морфематично закріпленою у корені-етимоні) є 

диференційна семантична ознака інваріанта –  «(приналежність до джерела 

походження) – арабське». 

Імпліцитними (морфематично не вираженими) виявлені наступні 

диференціні компоненти у структурі семантичного інваріанта:  
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1) диференційна семантична ознака «переплетеність форм» (як результат 

авторського дослідження, наводимо для виокремлення структурних компонентів 

інваріанта семантичні опозиції: arabesque (арабеска) :: still life (натюрморт); 

arabesque (арабеска) :: engeneering drawing (технічне креслення); arabesque 

(арабеска) :: landscape (пейзаж)), («The shape of a tower may determine a particular 

surface area that Carlson covers with a particular motif (e.g., interlaced floral 

arabesque  designs on a flared dome)» [353]). 

         Зазначений семантичний компонент є аналогічним відповідній семантичний 

ознаці у структурі інваріанта терміна grotesque.  

2) диференційна семантична ознака «складність композиції», яка має 

підкомпонент «вигадливість форм» (семантичні опозиції: arabesque (арабеска) ::  

painting in Minimal–art style (картина у стилі «мінімалізм»); arabesque (арабеска) ::  

portrait (портрет)), («…superb manuscript of poetic stories by the Persian poet and 

mystic Jami … is bordered with elaborate arabesque designs, and  illustrated by sixteen 

of the greatest Mughal court artists.» [317]). Наведені семантичні компоненти також 

є дуже близькими відповідним семантичним компонентам образа-інваріанта 

терміна grotesque.  

3) основа семантичних опозицій (спільна семантична ознака) «вид (характер) 

зображених об’єктів» дає можливість виокремити у денотаті – класичних 

арабесках (власне арабського походження) – наступні семантичні компоненти:  

– «натуральні, природні рослинні компоненти (або їх стилізація)» (arabesque 

foliage); 

– «геометричні лінії» (arabesque scrolls, arabesque knots);  

– «виключення тваринних та людських форм» (семантичні опозиції: arabesque 

(арабеска) :: genre painting (жанровий живопис); arabesque (арабеска)  :: animal 

painting (картина у анімалістичному жанрі)), тобто за цим семантичним 

компонентом в опозиції arabesque (арабського походження) :: grotesque термін  

grotesque є слабким членом опозиції, тому що у гротесках-арабесках присутні 

зображення тваринних, людських та фантастичних форм. «In France, versions of 
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the grotesque were incirporated in the designs of Jean Berain…, in wich fantastic 

architecture combined with sphinxes, satyrs, cupids and festoons.» [280,  с. 34] . 

Часто термін arabesque вживається і тоді, коли у зображеннях присутні не 

тільки рослинні чи геометричні мотиви, але й з’являються різного роду 

фантастичні фігури, чи комбінації людських та тваринних форм. У таких 

випадках ми маємо справу фактично вже з поняттям (та ідеєю, образом-

інварантом) гротеску (як, наприклад, спостерігаємо наявність одягнених у біле та 

чорне фігур у масках, які стоять у поєднанні з вигадливими рослинними 

візерунками, що слугують обрамленням для фігур ангела та Юдіфі з головою 

Олоферна), але вживається термін arabesque – «The woodcut to the left shows an 

angel, portrayed as a half-length winged figure playing a lute, at the centre of an oblong 

panel. He is surrounded by an arabesque design made up of tendrils, acanthus and vine 

leaves, flowers and masks, standing out like the main design in white on black. The 

woodcut to the right portrays Judith as a standing figure in an oblong panel, barefoot, 

with a raised naked sword in her right hand and the head of Holofernes in her left.» 

[305]; «The sweeping body of the dragon handle and the arabesque tracery on the body 

of the tankard convey the art nouveau tendencies in Andersen's work at the time…» 

[456]; 

– диференційний семантичний підкомпонент «можлива наявність каліграфії» 

(«The incised pattern on its surface comprise a concentric star-shaped arabesque, 

cartouches, floral compositions and Persian inscriptions in Arabic script. Since intricate 

arabesques are also a distinctive Dagestani characteristic…» [419]).   

Порівнюючи зазначені три семантичні підкомпоненти інваріанта терміна 

arabesque із структурою семантичного інваріанта терміна  grotesque, відзначаємо, 

що  перший підкомпонент класичних (арабських за походженням)  арабесків 

(«наявність рослинних елементів у зображенні») абсолютно співпадає з 

аналогічним семантичним компонентом у семантичному інваріанті терміна  

grotesque.  

4) диференційна семантична ознака «нескінченний рух (без початку та кінця – 

неможливість знайти початок та кінець тому, що зображено)» (семантичні 
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опозиції: arabesque (арабеска) :: bucolic (pastoral) landscape (пасторальний 

(буколічний) пейзаж), lines of arabesques  (лінії арабесків) :: Romanesque 

architecture lines (лінії романської архітектури)).  

Зв’язок  цього семантичного компонента у інваріанті терміна arabesque 

(стосовно арабських візерунків) з аналогічним семантичним компонентом у 

структурі семантичного інваріанта терміна grotesque має  багаторівневий 

характер. В арабесках рослинні, геометричні та каліграфічні  мотиви 

зображуються таким чином, що чисто зовнішньо складається враження 

безперевності, нескінченності такого візерунку та декору. У гротескових 

зображеннях (особливо в орнаментах, декорах та давніх античних зображеннях, 

які були відкриті у XV ст., а потім талановито відтворювалися Рафаелем та його 

школою та були широко розповсюджені в усій Європі) також є присутнім подібне 

зорове, зовнішне враження безперервності розвитку малюнка, хоча цей малюнок 

вже складається з дещо інакших елементів – до складних рослинних мотивів 

додаються тваринні та людські форми, які комбінуються найфантастичнішим 

чином, у тому числі різноманітні міфічні та уявні   чудовиська, і виключена 

каліграфія. Можна дійти висновку, що зовнішня, візуальна подібність двох 

денотатів, які позначаються цими двома термінами (arabesque та grotesque) 

можлива завдяки існуванню спільності глибинних основ – на символічному рівні 

арабески передають (відображують) нескінченність Всесвіту та життя природи у 

найширшому сенсі, природи, що плине, струменить та безконечно втілюється. 

Аналогічні символічні основи містяться і у семантичному образі-інваріанті 

терміна grotesque, як у його недискретному образі, так і в дискретно 

виокремлених семантичних компонентах – динамізмі, концепції гротескного тіла, 

де у принципі відсутня будь-яка завершеність, скінченність – де одне тіло (не 

важливо, чи рослинне, чи тваринне, чи людське або фантастичне) постійно 

перетікає в інше, межі є розмитими та рухомими, заперечення нерозривно 

пов’язано зі ствердженням (життя та смерть, добре та погане, потворне та 

прекрасне постійно перетікають одне у друге), що також має під собою 

символічні та міфологічні основи, що відображають сприйняття світу як єдиного 
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цілого та розмитість меж між живим та неживим для міфологічного мислення (яке 

існувало і на інкорпорованій, і на ергативній стадіях розвитку мови, та перейшло 

у зміненому вигляді у номінативну стадію). «Baudelaire speaks of the arabesque  … 

as  «the most spiritualistic of designs».  «Might he have seen its constant deferral of 

meaning as a form of humility wedded to the idea of the infinite, the denial of closure? 

Mallarmé too will evoke the arabesque and its  «dizzying leaps»  in speaking of the 

infinite:  «It strikes me that whosoever unleashes the Infinite is under an obligation to 

make a habit of surprising us, marking that arabesque ,…»» [386].  

5) символічний рівень у структурі семантичного образа-інваріанта пронизує усю 

його структуру, і на цьому рівні зв’язки інваріантів термінів arabesque та 

grotesque також не є простими, тому що зв’язок символічного рівня з іншими 

характеристиками денотата має дуже складний та багаторівневий характер. Це 

відбувається ще й завдяки довгій тривалості розвитку зазначеного явища (виду 

орнаментів та стилю декорування).  

Подібна форма орнаменту та декорування є однією з тих, що найбільше 

вплинули на історію мистецтва та дизайну. Древні греки використовували цей 

стиль під Александрійським та Персидським впливом, потім він розвинувся у 

Давньоримський імперії (grotesques (arabesques) in the Thermae of Titus at Rome, 

grotesques (arabesques) on the walls of Pompeian houses). Стрічки та завитки аканта 

та виноградних лоз (vine scrolls and tendrils, and acanthus motive) набули 

релігійного значення та використовувались пізніше у ранніх християнських 

церквах у Римі, Равенні та Сіцілії, та у Візантійській імперії.  Тобто відбувається 

злиття символізму класичних арабських арабесків та подібних візерунків 

(орнаментів) раннього християнського символізму.  Коли Візантійська імперія 

пала та була частково захоплена арабами, вони запозичили багато з декоративних 

характеристик цих візерункив та стилю, окрім тваринних та людських форм. І вже 

з арабського світу ці декорування почали, у свою чергу, повертатися в Європу у 

вигляді візерунків орнаментів, які прикрашали позолочені та посріблені  вироби 

дамаських майстрів та гравіровані роботи з Месопотамії, Персії та Сірії, а також 
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східні килими (arabesque ornaments of velvets and damasks in the XVth century 

Venetian paintings; arabesque patterns on damascened, etc.).  

6) наступним диференційним компонентом у структурі семантичного інваріанта 

терміна arabesque є «краса». Зазначена семантична ознака займає особливо 

актуалізовану позицію у структурі інваріанта. Це відбувається, на нашу думку, 

завдяки наступним факторам – символічному рівню, а також відсутності у 

структурі інваріанта класичних арабесків таких семантичних компонентів, як  

«страх», «ненормальність, потворність», «гра зі страхом» та «амбівалентність 

(двоїстість)» (ці семантичні компоненти входять у структуру образа-інваріанта 

терміна grotesque).  

Зазначений семантичний диференційний компонент «краса» на 

символічному рівні бере початок з символічного розуміння принципів, які 

керують світом, та роблять усі речі та явища  стійкими за своєю структурою, а 

невід’ємною рисою та ознакою такої стійкості є краса. Будь-який витвір 

мистецтва, отже, є математично точно виваженим, естетично приємним та 

символічним. («…rich Arabesque designs in bright and vivid colours, in which blues 

and reds, yellows and greens, are the most prominent. When completed, this court will 

have a very rich and ornate appearance. » [376]). Цей диференційний семантичний 

компонент також є дуже близьким з аналогічним семантичним компонентом 

«краса» у структурі семантичного інваріанта терміна grotesque, особливо коли 

маються на увазі вищезазначені типи гротесків (тобто ті види гротесків, для яких 

синонімічно вживається термін arabesque) («It is the name of Raphael that is most 

closely associated with the revival and development of grotesque decoration… lifelike 

birds…, the vegetables and fruits, the garlands of flowers, the musical instruments, the 

fishes and sea-monsters in «the most beautiful, the most rare, and the most excellent 

painting  that has ever been seen by mortal eye»» [280, с. 32] ). Так описує ці типи 

гротесків (саме давньоримского, а не арабського походження) сучасник Рафаеля, 

відомий знавець мистецтва Дж. Вазарі: «… these grotesques … executed with so 

much design, with fantasies so varied and so bizarre, with their delicate ornaments of 
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stucco devided by various fields of colour, and with their little scenes so pleasing and 

beautiful» [280,  с. 32].  

          На основі проведеного аналізу доходимо висновку, що структура 

семантичного інваріанта терміна arabesque (у своєму первинному смислі - 

стосовно класичних орнаментів та декору суто арабського походження) є (як і в 

інших термінах, що ми досліджуємо) складною структурою, яка складається 

одночасно з сукупності семантичних компонентів, які можна виокремити 

дискретно, та з недискретного образа-ідеї, до того ж усю цю структуру об’єднує 

та пронизує символічний рівень. 

         Далі семантичний образ-інваріант є вже своєрідною моделлю, функцією, яка, 

накладаючись на різноманітний «матеріал» (у різних семантичних полях – рухи та 

позиції у балеті; звуки (мелодії та їх комбінації) – у музиці) створює численні 

смисли, які охоплюють словом-терміном нові й нові денотати. До того ж 

семантичний образ-інваріант у цих нових семантичних полях зберігає  свою 

визначальну структуру: у балеті арабеск  – це дуже складні за технікою виконання 

та гарні,  вигадливі за зовнішнім малюнком пози, у музиці – це твори вишуканого 

характеру з візерунковою фактурою та багато орнаментованим «мереживним» 

мелодичним малюнком, де мелодії мають вигадливий фігурований характер. 

         Із проведеного аналізу можна також зробити висновок, що синонімічне 

паралельне вживання термінів grotesque та arabesque, та часто фактичне злиття 

цих термінів стосовно одного виду денотатів (певного виду гротесків) – 

обумовлене великою близькістю та подібністю за більшістю позицій структур 

семантичних образів-інваріантів цих термінів. До того ж, на наш погляд, 

спостерігаємо явище своєрідного «поглинання» семантичним інваріантом терміна 

grotesque семантичного інваріанта терміна arabesque. Наведене спостереження 

підтверджується тим фактом, що слово-термін  arabesque може вживатися як 

синонім терміна grotesque та часто семантично зливатися з ним для позначення 

певного виду гротесків, але не навпаки. 
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2.2.3. Семантична структура інваріанта терміна gargoyle 
 
         Перейдемо до аналізу терміна gargoyle, що належить до тематичного гіпер-

гіпонімічного ряду (та концепту) GROTESQUE. Лексикографічні джерела [284, с. 

585; 291; 275; 282; 277; 273; 274; 283; 285; 289] описують  такі смисли терміна:  

gargoyle noun 1) a waterspout carved in the form of a grotesque face or creature and 

projecting from a roof gutter, esp. of a Gothic church – водостічна труба, яка 

вирізьблена у вигляді гротескного обличчя чи істоти, та виступає з жолобу 

покрівлі, зокрема у готичних церквах; 2) any grotesque ornament or projection, esp. 

on a building – будь-який гротескний декорувальний аксесуар (прикраса) чи 

виступ, зокрема на будівлях;  3) a person with a grotesque appearance – особистість 

(людина) із гротескною зовнішністю. 

         З метою виявлення семантичного інваріанта терміна та його структури 

здійснено діахронний аналіз досліджуваного терміна. Древній корінь garg-, gurg- 

походить від імітації звуків у глотці (горлі) (ковтання та т.п.). Від них походять 

деякі гортанні, гуттуральні слова, такі, як грецьке gargarizein (полоскати (горло)), 

звідки й латинські  gargarizare (полокати (горло)) та  gurgulio (глотка). 

Відзначимо, що у французькому слові gargouille (яке пізніше запозичене 

англійською мовою як gargoyle), простежується два корені – корінь garg-, 

пов’язаний із грецьким  gargarizein, та друга частина – –gouille – походить від 

латинського  gula (старофранцузьке goule, сучасне французьке geule) – «глотка». 

Отже, термін є поєднанням двох образів – звуку, який видає глотка (горло) та 

самої глотки (її назва також ймовірно, містить велику долю ономатопоетичного 

елементу). 

          Термін gargoyle найчастіше вживається стосовно середньовічних 

мистецьких декоративно-прикладних робіт, однак на протязі багатьох століть до 

епохи Середньовіччя існували подібні системи відводу води [Додаток А.5]. У 

давньоєгипетський  архітектурі ґаргульї, із невеликими варіаціями, були у вигляді 

левових голів (lion-headed gargoyles in Ancient Egyptian architecture) [330]. Подібні 

жолоби для води у вигляді левових голів також можна побачити у грецьких 

храмах (gargoyles on the Parthenon (Athens),  lion-headed gargoyles on the Temple of 
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Zeus). Зустрічаються й давньогрецькі ґаргульї у вигляді комічних персонажів 

(голів (у т.ч. й людських)) із відкритим та перебільшеним ротом. 

         З метою глибшого розуміння та аналізу образа та семантики терміна  

gargoyle необхідно відзначити факт існування також і власної назви «Ґаргулья» 

(La Gargouille), яка існувала приблизно за п’ятсот років до появи терміна gargoyle 

у готичному мистецтві. Йдеться про старофранцузьку легенду (міф)  VII ст. про 

диво, яке звершив св. Роман, єпископ Руанський, звільнивши навколишні місця 

від чудовиська, яке населяло Сену (La Gargouille), також існують і інші варіанти 

слова з явно спільним образом-інваріантом – провансальські La Garagoule, La 

Gargelle. Відзначимо (що буде важливим для нашого подальшого аналізу), його 

центральним, «несучим» образом в усіх цих випадках є образ горла, у даному 

випадку – величезного, явно перебільшеного (величезної глотки), який є 

невід’ємним від характерних звуків булькотіння. Тут також є присутніми і 

елементи (семантичні  компоненти) та ідея гротескності (поєднання реального та 

ірреального, а також гумору зі страхом, що підтверджується великою долею 

фамільярності, яка дозволяє перетворити загальне ім'я у власне) [26; 355; 356]. 

Зазначене ще раз демонструє наявність міфологічного та символічного рівнів у 

слові (явище персоніфікації, що відображається у метафоричних смислах, є 

зовнішньою ознакою наявності цих рівнів). 

          На основі аналізу лексикографічних джерел, екстралінгвістичної інформації, 

синхронного та діахронного аналізу, аналізу семантичних опозицій, реляцій та 

кореляцій визначаємо структуру семантичного інваріанта слова-терміна gargoyle. 

Ця структура включає у себе усі семантичні компоненти та образ гіпероніма – 

терміна grotesque, в якому особливо акцентуалізуються певні семантичні 

компоненти, а певні семантичні ознаки додаються:  

– виокремлено диференційну семантичну ознаку «переплетення природних 

(реальних) та фантастичних образів та їх деталей» та семантичний 

підкомпонент «перетікання форм» (як результат авторського дослідження, 

наводимо для виокремлення структурних компонентів інваріанта семантичні 

опозиції – gargoyles on Washington National Cathedral :: Margrave Ekkerhard II and 
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Uta von Ballenstedt statues on Naumburg Cathedral; images of gargoyles :: images in 

Byzantine temples; gargoyles on the Parthenon :: chryselephantine statue of Athena 

Parthenos);  

– диференційний семантичний компонент «ненормальність (спотвореність)» 

(семантичні опозиції – contours of a gargoyle :: contours of a classical statue; 

gargoyles on Marble Church in Bodelwyddan  (Denbighshire, Wales) :: Caryatids of the 

Erechtheion). «So there you are, another fascinating look at the strange, intriguing, 

unusual and at times bizarre stone carvings (gargoyles)  displayed on buildings around 

the world.» [347] ;  

– диференційна семантична ознака «дивність» (семантична опозиція – statue of a 

gargoyle :: China figure in bucolic (pastoral) style).  Наприклад: «Some weird 

character (gargoyle) spotted on the Tours Cathedral, France» [346]) ;  

– диференційна семантична ознака «потворність» (семантична опозиція – 

features of a gargoyle :: features of a Fayum portrait);  

– диференційний семантичний компонент – «страх» (семантичні опозиції – 

monstrous gargoyles of  Notre-Dame d`Amiens :: beautiful statues of  Milan Cathedral; 

gargoyle :: Greek statue). «Gargoyles… and assorted grotesques decorate many of our 

older buildings, but unless you look up, you will not notice them. Stephen King, the 

master of the macabre, has called them «nightmares in the sky»…» [430]; «Still in 

Oxford, perhaps this is what really happens to students who don’t study hard enough? 

(similar fate falls on gargoyle in Dinard, Bretagne)» [347];  

– семантичні ознаки, які є нерозривно пов’язані між собою та із попереднім 

семантичним компонентом – «боротьба (гра) зі страхом» (який виражається у 

комічному ставленні до страшного), «сміх, смішне, кумедне»  (семантичні 

опозиції  –  Hellenistic gargoyle representing a comical cook-slave ::  Phidias` Statue 

of Zeus at Olympia; perplexed-looking medieval gargoyle from Freiburg in Germany : : 

splendid statues in Trianon Park). «This guy (gargoyle) is laughing and seems to be 

perpetually content (Gent, Belgium)» ([95]); «Another hilarious one (gargoyle)   is also 

from Freiburg» [347]. 
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           Додамо, що співвідношення семантичних компонентів може бути у дуже 

широкому спектрі: може переважати жах (страх) (як у Руанської ґаргульї, хоча 

присутня і велика доля фамільярності у сприйнятті цього образа), а може 

переважати смішне, кумедне (ґаргульї, які посміхаються і т.п.), може 

спостерігатися перевага реальності образа (коли фігура чи зображення ґаргульї є 

зооморфним, тобто є якоюсь реальною твариною чи поєднанням реальних тварин 

(«In South America, Quito Cathedral in Ecuador has a collection of gargoyles… the 

Quito gargoyles depict the native animals of Ecuador and the Galapagos Islands…» 

[346])), чи, навпаки – велика доля ірреальності (різноманітні химери, дракони, 

фантастичні істоти із людьми (антропоморфні фігури «Socrates, the Gargoyle 

Thinker Sculpture» [348]), як, наприклад, у ескізах Е. Віолле-ле-Дюка, сучасних 

ґаргульях на будівлях університетських корпусів і т.п.);  

– наступний виокремлений нами у структурі інваріанта диференційний 

семантичний компонент – «двоплановість, амбівалентність» (який є 

семантичним вузлом) («Gargoyles & Grotesques… Still Wonderfully Strange... After 

All These Years»  [347]),  

та його підкомпоненти – «поєднання позитивного та негативного в одному 

образі» («Gargoyle Gizmo  the standard for our «good» inner self, while his alter egos 

the Gremlins, for the bad. (Chapelle de Bethlehem in Saint-Jean-de-Boisseau, 

France.)» [349]); «поєднання краси (привабливості, чарівності) та потворності, 

страхітливості» (««They're fascinating to people», says Maureen Dawson, retail and 

customer service manager at Design Toscano, a studio and store that specializes in 

gargoyles and other fantastic creatures. «There's something fascinating in their 

creepiness.»»…», ««Gargoyles aren't the only stone creatures found on buildings, 

however. Griffins and cherubs are among the other icons of ornamental 

architecture…Another ancient symbol… is the Green Man… turn-of-the-century 

Chicago, and many buildings from that era contain variations on the Green Man theme. 

One of the best examples is the Tree Studios building on Ontario Street…  It is the 

gargoyle, however, that captures our imagination the most. » [430]);  
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Виявлено, що образ ґаргульї – як стража (талісмана), містить переплетення 

семантичних компонентів – «наведення жаху, страху» та «захисту».  «Gargoyles 

aren’t confined to churches, of course, and are found on many different types of public 

buildings around the world. You can even find gargoyles in the most unlikely places, 

such as this one at the airport in Denver, perhaps sympathizing with any travelers facing 

a long wait for their flights.» [347] ;   

– виокремлено семантичний диференційний компонент «особлива концепція 

гротескного тіла» (семантичний вузол), та, як його наслідок – «анатомічне 

фантазування», «тенденція до стирання меж між людським та тваринним 

тілом, живим та неживим» (семантична опозиція – figure of a gargoyle :: figures 

on Gauguin paintings), та семантичний підкомпонент «акцентування якоїсь 

частини тіла (особливо роту)». Звернімо увагу на семантичний компонент – 

«образ глотки (горла і т.п.)», до того ж це не просто горло, а явно перебільшена, 

гіперболізована глотка чи рот, та семантичний компонент «характерні звуки, які 

видає ця глотка» (обидва компонента є експліцитними, морфематично 

вираженими) («… this howling gargoyle … probably making the most horrible sounds 

imaginable» [346].  Як зауважує Бахтін М.М. у своїх дослідженнях гротеску: 

«Різке перебільшення рота – основний традиційний прийом  зовнішнього 

оформлення  комічного вигляду (образу)» [27, с. 349]. До того ж, два цих 

семантичних компоненти-образи, на нашу думку, особливо актуалізуються  та 

грають домінуючу роль (починають займати актантну позицію у структурі 

семантичного інваріанта-образа слова-терміна gargoyle). Проте вони залишаються 

лише частиною у структурі семантичного інваріанта, тому що він – не просто 

сума семантичних ознак, а цілісний символ-образ.   

– з попередніми вищезазначеними семантичними компонентами («образ глотки 

(горла і т.п.)» і «характерні звуки, які видає ця глотка») пов’язана наступна 

семантична ознака – «система відводу води» («…if it serves as a drainpipe, it’s a 

gargoyle (here is one with a saber ice «teeth» making it even more fearsome» ([346]); 

«…she entered her apartment's courtyard – dreary, a few potted plants, a cracked 

fountain with a  gargoyle spraying water from its mouth.» [423]), та пов’язаний із нею 
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семантичний компонент «виступ, частина будівлі, що виступає» («The rooftop 

gargoyles of Notre Dame Cathedral in Paris are perhaps the most famous examples.» , 

«jutting gargoyles of Ryerson Laboratory.»[430]) (потрібно зауважити, що зазначені 

семантичні компоненти не завжди існують разом, один з них може частково 

нейтралізуватися – скажімо, «the famous eagle gargoyles on the Chrysler Building; 

University of Chicago gargoyles, etc.» (нейтралізація семантичної ознаки «система 

відводу води»)). Але ця нейтралізація, на нашу думку, є такою, яка тільки 

здається, тому що увесь цілісний образ ґаргульї залишається збереженим. «The 

courtyard of the Archbishop Quigley Preparatory Seminary, at Rush and Chestnut 

streets, has a wonderful selection of flying gargoyles... The faces are remarkably 

expressive. On sunny days, their winged bodies cast a long and eerie shadow. Look up 

as you enter the courtyard to see a pair of grinning gargoyles, one on each side.» [430]); 

– наступною експлікується семантична ознака – «динамізм» (відзначимо, що цей 

компонент є трансрівневим) (семантична опозиція – lines of gargoyles :: lines of the 

French formal garden (garden in the French manner) sculptures);  

– а також ще один трансрівневий семантичний компонент – «гіперболізація» 

(семантична опозиція – gargoyles shapes :: classical portraits features).  

Особливе місце у структурі семантичного інваріанта посідають символічний 

та міфологічний рівні. Наприклад, що стосується визначення категоріальної семи 

(семантичної ознаки), то саме тут спостерігаємо певні недоліки компонентного 

аналізу (та, зокрема, методу опозицій), тому що вони потребують більшою мірою 

однозначності, визначеності, а слово-термін  gargoyle  дати цієї однозначності не 

може, як складний образ-символ. Це можуть бути (зафіксовані у різних смислах 

полісемічної лексеми) – і статуя, скульптура (річ, витвір мистецтва), і жива істота 

(тобто обов’язкова присутність міфологічного рівня), до того ж ця  істота може 

бути як чудовиськом, так і людиною чи твариною. 

Велике значення для виокремлення семантичного інваріанта, на наш погляд, 

мають функції (роль та т.п.), які виконує той чи інший предмет, явище і т.д. 

(денотат), що позначається досліджуваним словом-терміном. Роль ґаргулій є 

доволі складною та неоднозначною, незважаючи на те, що вони мають, як 
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видається, чисто практичну простоту – є системою відводу води (водостічним 

жолобом). Однак тут ми стикаємося із таким самим явищем, яке зустрічаємо 

усюди – навіть найпростіший на перший погляд  предмет чи явище ніколи не 

виконує лише одну чи декілька своїх прямих функцій, він обов’язково має свій 

цілісний образ (який, звичайно, містить усі ці функції), але цей образ завжди є 

ширшим та  різноманітнішим (багатограннішим), та має вирішальне значення для 

виникнення нових смислів. 

У випадку із словом-терміном gargoyle  як сам предмет, так і слово можуть 

нести різноманітне образне та символічне навантаження. Такої думки 

дотримуються дослідники Е.Е. Віолле-ле-Дюк, Ф.М.Е. д'Айзак, Е. Панофский,  

Ж.Мішлє, К. Балдінґер, М. Камій, П.О. Дітмар та  Ж.П. Раво, Е. Маль, 

Б.Ж.Ребольд, К. Тюо та Ш. Фурньє,  С.Е. Кларк, У.Б.Дінсмур, Л.Б. Брідехем, 

Г.Р.Варнер, П.Ріпер та інш. [261; 335; 98 – 101; 237 – 241; 230; 272; 153; 168; 228; 

244;  258; 259; 156; 167; 147; 260; 426].  Символічний та міфологічний рівні 

включають  у себе різні компоненти, які можуть розглядатися із різних 

дослідницьких позицій. Передусім – це суміш демонстрації зла із ідеєю захисту 

від зла (тобто парафіяни впевнені, що внутрішня частина храму є надійно 

захищеною). Потрібно відзначити, що таке поєднання і на символічному рівні є 

абсолютно гротескним за своєю сутністю, та відображає семантичні компоненти 

«амбівалентність, двоплановість» та «поєднання позитивного та негативного у 

одному образі».  Тобто ґаргульї мають за свою суттєву мету наводити жах на 

усякий злий дух чи злу людину, відповідно до епохи, як от: «Traditionally, the 

gargoyle was supposed to ward off bad spirits (it's no accident that workers recently 

placed a gargoyle atop the Oakland Bay Bridge-the same bridge that was damaged 

during the 1989 earthquake), but they also served a utilitarian function-waterspouts 

designed to divert water away from Сathedral walls.» [430]. Ґаргульї є також 

стражами Добра і на усій території церкви, їх вигляд, який наводив страх, був, 

згідно багатьох версій, лише зособом для відкликання єретиків, нехристиян та 

ворогів віри. Одночасно вони були і виразом Божественного захисту, який вже є 

присутнім на усій будівлі (легенда розповідає, що ґаргульї  видавали специфічні 
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виючі звуки під час наближення зла, незалежно від того, було воно видимим чи 

ні).  

Таким чином, тут спостерігаємо безпосередній зв’язок міфологічного та 

символічного рівнів у структурі семантичного інваріанта  із однією з домінуючих 

семантичних ознак (та образом) «глотка (горло)», яка переплітається із 

семантичною ознакою «звуки, які ця глотка видає». Тобто на символічному та 

міфологічному рівнях ці звуки видає не тільки вода, що стікає по водостічному 

жолобі (чисто реальний, фізичний прояв), але їх видає сама ґаргулья, яка ожила та 

виконує роль стража (явище персоніфікації, яке формально виражається у 

метафоричності). До того ж, із семантичною ознакою «звуків, що видає горло» 

пов’язаний ще той момент символічного рівня, що вода є символом очищення у 

християнстві, і ґаргульї могли символізувати очищення (омовення) гріхів 

Церквою, шляхом відторгнення брудних вод далеко від скульптур та самої будівлі 

храму. Також ґаргульї могли мати своєю функцією нагадувати парафіянам про те, 

що спасіння є тільки усередині будівлі храму, і ніяке зло не може туди увійти. 

Ґаргульї застерігали християнина проти спокус зовнішнього  світу. Такий багатий 

символізм є особливо характерним для древніх та готичних ґаргулій, і він дещо 

спрощується у епоху романтизму, модерну та постмодерну. Функціонування 

слова-терміна gargoyle є яскравим прикладом семантичного синкретизму, коли усі 

семантичні ознаки (навіть ті, які можуть здаватися іноді на перший погляд 

потенційними чи оказіональними, насправді є нерозривно пов’язані в єдиний 

образ, та проявляються одночасно). 

Таким чином, семантичний інваріант, до складу якого входять диференційні 

семантичні компоненти, структуровані певним чином, об’єднані символічним та 

міфологічним рівнями у єдиний образ-ідею, є своєрідною моделлю, яка 

функціонує у різних семантичних полях і є потенціалом для виникнення нових 

смислів.  

Аналізуючи структуру терміна gargoyle, доходимо висновку, що перший 

смисл («водостічна труба, яка вирізьблена у вигляді гротескного обличчя чи 

істоти …») є центральним та ключовим – «The best places to find gargoyles are in  
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neighborhoods where older buildings still stand, in the heart of the Loop, on churches or 

on university campuses. There’s also an element of serendipity involved. You’re never 

quite sure where they might turn up next… One of the best concentrations of gargoyles 

is on the campus of the University of Chicago. » [430]; ««Princess, look at these silly 

creatures», he had told her, pointing to the gargoyle rainspouts with their months 

gushing water.» [321].  

Утворення другого смислу («будь-який гротескний декорувальний аксесуар 

(прикраса) чи виступ…») значною мірою має метонімічну природу, і 

визначальними рисами у ньому вже виступають гротескність зображення  та його 

розташування у формі виступу (за подібністю із водостічним жолобом - 

ґаргульєю). Отже, пряма функційність (злив води) тут вже не відіграє 

визначальної ролі, але зберігається цілісний образ-інваріант з усіма 

компонентами, що притаманні його структурі. «Gargoyles and grotesques, … and 

dragons, angels and cherubs and all manner of fanciful creatures peer down from the 

gables and turrets of the gray Gothic towers.» [430] , «Gargoyle garden statues»[348]. 

«The family room features a beamed ceiling and oversize fireplace with antique 

gargoyle  corner-stones.» [388]. 

Смисл «особистість (людина) із гротескною зовнішністю» у структурі 

терміна можна назвати периферійним (до того ж він є присутнім не в усіх мовах – 

наприклад, у сучасній французькій мові слово-термін gargouille має дещо інакший 

спектр смислів (менш широкий), ніж  в англійській). У зазначеному смислі 

нейтралізуються, на перший погляд, багато семантичних компонентів  інваріанта, 

проте вважаємо, що це – тільки на перший погляд, тому що така людина (до якої 

застосовується gargouille) повинна мати зовнішню (та ризикнемо припустити – 

іноді й внутрішню)  подібність із образом-інваріантом, який включає усі ці 

начебто нейтралізовані семантичні компоненти. Існування цього метафоричного 

смислу пояснюємо, на нашу думку, символічним рівнем у структурі інваріанта. 

«She was seated like a  gargoyle   on a camp stool at the front of the house facing the 

audience, her impedimenta beside her on the floor.» [441] ; «…but because the truck 

driver who'd picked her up one late morning, his gargoyle   face hidden under the 
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lowered brim of a lacquered cane hat, wasn't going that way…» [371]; «Emerson, 

sulking in his study like a gargoyle, refused to discuss our future plans.» [417]; «But 

Sheila was alarmed by her sudden weight loss. «When I looked at myself on the TV 

monitor, my face was so hollow», she says. «I thought I looked like a gargoyle.»» 

[311]; «Christy's face was a twisted gargoyle’s mask» [351]. Цікавим є той факт, що 

цей смисл розповсюджується не тільки на людську особистість, але й на живу 

істоту взагалі, зберігаючи усі ознаки, семантичні компоненти і образ ґаргульї, та 

ідею гротескності, як от:  «He was the most affectionate cat I ever saw and at the same 

time, the fiercest. He would express hunger by climbing on top of the refrigerator and 

hanging over the edge of the door like a gargoyle, demanding to be fed up on top where 

Brigid could not steal from him.» .» [314]. 

Символічний та міфологічний рівні семантичного інваріанта, які 

об’єднують його структуру у єдине ціле, проявляються у кожному смислі терміна 

– полісеманта. Наведімо такі приклади: «The vibe on campus is radically different 

than my own alma mater, the University of Chicago. The engineering bent has infused 

the town with a culture well removed from the cerebral world watched over by 

Chicago`s gargoyles… The students here don`t have  the fear of uncertainty. It`s about 

problems that have solutions…» [357]. Текст написаний людиною, яка тимчасово 

навчається у Мічіганському університеті, де домінує технічний напрям. Він 

порівнює атмосферу Мічіганського та Чикагського (своєї «alma mater») 

університетів. Спостерігаємо вживання слова-терміна gargoyle, коли у смислі 

«ґаргулья – предмет мистецтва» реалізується  комплекс семантичних компонентів 

образа-інваріанта, та яскраво продемонстровані символічний та міфологічний 

рівні його структури. До зазначеного смислу додається метафоричність 

(персоніфікація), до того ж, цікавим є те, що йдеться не про ґаргульї на храмах 

(що було їх основним значенням), а про ґаргульї  університетського комплексу. 

Але й тут, у зовсім новому термінологічному полі,  ґаргульї продовжують 

виконувати ті ж функції символічного рівня, які були притаманні їм і багато 

століть тому (і в давньому світі, і в середньовіччі) – роль стражів, які охороняють 

простір, що вони оточують. До того ж сам образ ґаргулій тут експлікується і тим, 
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що він продовжує нести у собі заряд таємничості, ірреальності, одухотвореності 

(персоніфікації), якоїсь інфернальності – і саме тому автор пов’язує ґаргульї 

власне зі складним інтелектульним світом, якому притаманний страх перед 

невідомістю на противагу практичному технічному світу Мічіганського 

університету. Для прикладу: «The gargoyle is one of the more durable of architectural 

ornaments. It is an ancient symbol and one that elicits strong emotions in most of us» 

[430]. 

Необхідно відзначити, що кожна група смислів полісемічного терміна також 

розглядається як певний фрейм – фрейм «ґаргульї на культових спорудах взагалі», 

та, як окремий складний підфрейм – «ґаргульї на середньовічних храмах», 

наступний фрейм – «ґаргульї на університетах», далі – фрейм «Ґаргулья – як 

власна назва» і т.д. Такий фреймовий підхід є тісно пов’язаним із концептуальним 

аналізом. До того ж ці фрейми обов’язково будуть і статичними, і динамічними 

(фрейми-сценарії). Доходимо висновку, що багаторівнева структура семантичного 

образа-інваріанта, яка є об’єднаною символічним та міфологічним рівнями, 

виявляється складнішою, ніж фрейм, за багатьма позиціями. Наприклад, 

неможливо у фреймі-сценарії  передбачити кроки, відповідно яким цей образ буде 

розвиватися. Скажімо, за фреймом-сценарієм навряд чи є можливим перехід від 

Руанської Ґаргульї – чудовиська у Сені до гаргульї – людини і т.д. Подібне 

виявляється неможливим і в статичних фреймах (по заповненню слотів фрейма 

неможливо пояснити, наприклад, зв’язок між «eagle gargoyles on the Chrysler 

Building» та  Руанською «La Gargouille» (власна назва). Пояснити ці 

взаємозв’язки смислів та їх розвиток  у структурі полісемічного терміна 

неможливо без урахування ролі семантичного образа - інваріанта. 
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2.2.4. Семантична структура інваріанта терміна chimera. Інваріанти 

складових квазісинонімічного ряду chimera. Семантична 

транстермінологічна екстраполяція. Ідеалізовані когнітивні моделі, 

категоріальні прототипи і фрейми 

 

    Перейдемо до виокремлення та аналізу семантичної структури інваріанта 

наступного терміна у тематичному гіпер-гіпонімічному ряді grotesque – chimera.  

На основі лексикографічних джерел [284, с. 235; 291; 275; 282; 277; 270; 

273; 274; 283; 285; 289; 290] виокремлюємо наступні смисли: chimera or chimaera 

1) (often capital) Greek mythology a fire-breathing monster with the head of a lion, 

body of a goat, and tail of a serpent – у грецькій міфології чудовисько, яке видихає 

вогонь, з головою лева, тулубом кози та хвостом змії,  2) a fabulous beast made up 

of parts taken from various animals – міфічний (приголомшливий, неймовірний) 

звір, створений з частин різних тварин,  3) architecture a term loosely used for any 

grotesque, fantastic, or imaginary beast used in decoration – архітектура термін, який 

широко вживається для позначення будь-якого гротескного, фантастичного, чи 

уявного звіра, який використовується  в оздобленні (декоруванні), 4) a wild and 

unrealistic dream or notion – дика (навіжена, безглузда, фантастична) та нереальна 

мрія чи думка, 5) biology an organism, esp. a cultivated plant, consisting of at least two 

genetically different kinds of tissue as a result of mutation, grafting, etc. – біологія 

організм, зокрема, культивована рослина, яка складається принаймні з двох 

генетично різних тканин як результат мутації, щеплення,  та т.п.; – a DNA 

molecule with sequences derived from two or more different organisms, formed by 

laboratory manipulation – молекула ДНК, яка отримана з циклів, що походять з 

двох чи більше різних організмів,  утворена в результаті лабораторних 

маніпуляцій, 6) (chimaera) a cartilaginous marine fish with a long tail, an erect spine 

before the first dorsal fin, and typically a forward projection from the snout  – хрящова 

морська риба з довгим хвостом, вертикально піднятим спинним шипом перед 

першим спинним плавником та зазвичай із частиною морди, яка виступає уперед, 
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– Subclass Hoplocephali: three families, in particular Chimaeridae – підклас 

Hoplocephali: три сімейства, зокрема химерові. 

 

Схематично семантичну структуру терміна chimera зобразимо наступним 

чином: 

 

              Схема 2.2. Семантична структура терміна chimera 

Як бачимо, смисли у структурі терміна поєднані ланцюгово-радіальними 

типами семантичних зв’язків. 

На підставі аналізу лексикографічних джерел, екстралінгвістичної 

інформації, аналізу багатокомпонентної бінарної опозиції chimera :: grotesque, а 

також аналізу кореляційних та реляційних відносин (які входять до складу 

семантичних опозицій зі словом-терміном chimera), доходимо висновку, що 

семантичний інваріант когіпоніма – терміна chimera включає у свою структуру 

семантичний інваріант гіпероніма – терміна grotesque, але з такими структурними 

змінами:  

1) актантну позицію у структурі семантичного інваріанта гіпероніма grotesque, 

який входить до складу інваріанта терміна chimera, посідає семантичний 

компонент «образ чудовиська, яке  поєднує у собі  три різні тварини (лева, козу 

та змію (дракона))» [Додаток А.5] (як результат авторського дослідження, 

наводимо для виокремлення структурних компонентів інваріанта семантичні 

опозиції - Galerie des Chimères of  Notre Dame Cathedral by Violet-le-Duc (Paris) :: 

Eight Stone Lions  by Paul Kupper in Lake Park in Milwaukee (Wisconsin);  Etruscan 

bronze sculpture of Chimera from Arezzo (Italy) :: Bronze Lion Sculpture at Victoria 

5 
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Park Gates Bath in Somerset (England); bas-relief, depicting Bellerophonte into battle 

against the Chimera at the British Museum, London ::  Navy Bill statue (Goat Mascot) 

at the U.S. Naval Academy in Annapolis; Chimera Sculpture on the Piazetta in Venice 

:: The Maiwand Lion sculpture  in the Forbury Gardens in the English county 

of Berkshire).  

          Необхідно додати, що цей семантичний компонент демонструє також 

реалізацію семантичного компонента образа-інваріанта grotesque – «концепція 

гротескного тіла».  

Актуалізацію цієї семантичної ознаки «образ чудовиська, яке  поєднує у 

собі….»  та превалюючий вплив цього образа в інваріанті гротеску простежуємо в 

усій повноті на зображеннях химер у мистецтві, та зокрема, у скульптурних 

(особливо – готичних) химерах (sculptures of  the gothic chimeras of Cathedral Saint-

Germain l'Auxerrois, Paris; small chimeras in the king's room at Chateau de Vincennes;  

chimera of Windsor Castle Church, UK; chimera in gothic style on Notre Dame 

Cathedral; chimera griffin water spitting creature in front of Fontaine Saint-Michel, 

Paris; etc.). До того ж, символічність цього образу полягає і у тому, що у 

зображеннях цих химер вже поєднуються будь-які несумісні тварини (а не тільки 

ті, що присутні в образі міфоологічної химери) [Додаток А.5].   

Семантичний образ-інваріант поєднання частин  різних тварин 

поширюється на будь-який організм (та на людське тіло у тому числі) : «Rodin 

…He also dismembered and recombined parts of former statues so that the new work 

might be a kind of chimera with the head of one former being, and a body or a body 

part of another. The head of the Man with the Broken Nose is recalled from Rodin's 

moment of self-discovery and placed on the shoulders of the self-referential figure in 

The Sculptor and his Muse…» [313].   

2) наступна диференційна семантична ознака – «нереальність, фантастичність» 

(семантичні опозиції: chimera :: domestic animal; chimera sculpture of  Nantes castle 

in France ::  statues of Western lowland gorilla Guy in Crystal Palace Park in London; 

ideas-chimeras :: feasible plans);  
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3) поєднання семантичних компонентів «страх, жах» та «негативне сприйняття 

взагалі» (опозиція – the Chimera on a red-figure Apulian plate ::  porcelain swan in 

front of Lohengrin tapestry at King Ludwig’s Castle Neuschwanstein (Bavaria)). Ці дві 

семантичні ознаки тісно пов’язані з символічним та міфологічним рівнями у 

структурі семантичного інваріанта (у т.ч. з образом та історією міфологічного 

чудовиська Химери). Аналізуючи семантичну опозицію chimera :: grotesque, 

відзначуємо високий ступінь інтенсивності цих двох семантичних компонентів у 

слові-терміні chimera, що можемо пояснити ще й тим, що ступіні інтенсивності 

інших семантичних компонентів структури семантичного інваріанта терміна 

grotesque – «боротьба зі страхом» та «наявність сміху, смішного, кумедного» у 

структурі семантичного інваріанта терміна chimera є суттєво меншими. 

До того ж зауважимо, аналізуючи опозицію chimera :: gargoyle,  що у 

структурі інваріанта терміна gargoyle ці два семантичних компоненти («страх, 

жах» та «негативне сприйняття взагалі») мають набагато менший ступінь 

інтенсивності (у символічному сприйнятті ґаргульї можуть бути і стражами, 

також це можна помітити і у характері зображення ґаргулій та химер у мистецтві 

– тобто ґаргульями можуть бути і людські, і жартівливі фігури). Реалізація 

поєднання цих семантичних ознак - концептів  страху, жаху та загального 

негативного сприйняття проявляється у мистецтві в тому, що зображення химер 

уособлювали пороки, сили зла і т.п. (наприклад, у готичній архітектурі, в 

оздобленні соборів).  

4) наступним семантичним компонентом (який витікає із попередніх семантичних 

ознак та також є притаманним структурі семантичного інваріанта grotesque) є 

«ненормальність» (опозиція – Manticore, a human-animal chimera in an illustration 

from the Rochester Bestiary ::  Alfred Drury`s sculpture of a Stag at Hertfort), та, як 

наслідок – семантичний підкомпонент «потворність» («Both were allowed to 

plunge into a dark and narrow street, where no one dared to venture after them; so 

thoroughly did the mere chimera of  Quasimodo gnashing his teeth bar the entrance.» 

[374, с. 73] ). Так, наприклад, у біології  chimera – це організм, який складається зі 
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спадково різних клітин чи тканин, та виникає в результаті мутацій, рекомбінацій 

та порушення процесів клітинного поділу. Химери можна отримати і штучно під 

час пересадження тканин у тварин чи щеплень у рослин.  Тобто, насамперед це 

позначає якусь ненормальність розвитку, до того ж ця ненормальність 

відзначається як певний негативний момент. Цікавим, на нашу думку, є те, що 

зазначені семантичні компоненти проявляються й тоді, коли слово-термін 

функціонує у семантичному полі, яке є суто фізичним, реальним світом (на 

відміну від «світу марень» чи зображень химер у мистецтві). Тобто, спостерігаємо 

реалізацію семантичного інваріанта-образа гіпероніма grotesque та системи його 

семантичних компонентів. До того ж, символічний рівень у структурі інваріанта 

дає йому можливість накладатися, як моделі, на нові семантичні поля, і 

відповідно, на нові денотати.  

5) Із актуалізацією усіх вищезазначених семантичних ознак пов’язана також і 

актуалізація семантичного компонента «дивність» (семантична опозиція - 

sculptures of the House with Chimaeras in Kiev ::  statues of Schonbrunn Palace in 

Vienna); («And there was Don Quixote observing all these strange proceedings 

attentively without uttering a word, and attributing the whole to chimeras of  knight-

errantry.» [327, с. 495]; «When, in 1832, she was hawking her find of the 

fossil chimera later named Squaloraja (after its mistaken identification as an 

intermediate between sharks and rays), she tempted Professor Sedgwick of Cambridge 

with comments suchas «it is quite unique analogous to nothing»…» [446]. 

         Семантичний образ-інваріант та компоненти його структури втілюються як у 

реальних, так і в нереальних (нефізичних) явищах та предметах. Так, наприклад, 

семантичний інваріант є визначально присутнім і у вторинному, переносному 

смислі терміна chimera – «мрія», а також у смислі – назві абсолютно реальної 

тварини – риб сімейства химерових, що підтверджується дублетними синонімами 

– назвами цих риб – ratfish, rabbitfish (ці риби, які водяться у північних морях 

(перехід від риб до плазунів), дійсно, виглядають дивно, деякі з них – навіть трохи 

моторошнувато). Вочевидь, усі ці семантичні компоненти «організуються» 
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превалюючим образом гротескного чудовиська, яке поєднує у собі різні несумісні 

тварини.  

         Семантичний інваріант-образ реалізується і в метафоричному смислі терміна 

chimera – «дика (навіжена, безглузда, фантастична) та нереальна мрія чи думка». 

Проаналізуємо семантичні опозиції, в які вступає термін chimera у зазначеному 

смислі. Спочатку дослідимо семантичні інваріанти представників 

квазісинонімічного ряду, які знаходяться у багатокомпонентній,  багаточленній 

опозиції  – chimera :: dream :: daydream :: a castle in the air :: a fond hope :: a pipe 

dream :: la-la land. Усі члени цієї опозиції позначують фантазію, мрію, дещо 

нереальне, уявне. Це і є та спільна семантична ознака (основа опозиції), яка є у 

даному випадку притаманна терміну chimera та усім представникам 

вищезазначеного квазісинонімічного ряду. Задля повнішого виявлення 

властивостей семантичного інваріанта терміна chimera, порівнюємо його із 

семантичними інваріантами інших членів зазначеної опозиції.  

           З урахуванням діахронного та синхронного аналізу, визначимо наступні 

властивості їх семантичних образів-інваріантів.  

           Семантична структура dream складається з наступних смислів: dream - noun 

1) a series of thoughts, images, and sensations occurring in a person's mind during sleep 

– низка думок, образів та почуттів у людському розумі під час сну;  [in sing.] a 

state of mind in which someone is or seems to be unaware of their immediate 

surroundings  – стан думки, коли людина ніби знаходиться осторонь усього, що її 

безпосередньо оточує; 2) a cherished aspiration, ambition, or ideal – заповітне 

бажання, прагнення, ціль чи ідеал; an unrealistic or self-deluding fantasy – нереальна 

фантазія чи фантазія - самообман; a person or thing perceived as wonderful or perfect 

– людина чи річ, що сприймаються як чудове чи досконале; a person or thing that is 

as pleasant, or seemingly unreal as a dream – людина чи річ, які є настільки 

приємними, чи на вигляд нереальними, як мрія;  verb 3) to undergo or experience (a 

dream or dreams) – відчувати (бачити) сни; 4) to indulge in daydreams – отримувати 

радість у мріях; 5) to suffer delusions; be unrealistic – страждати від ілюзій, бути 

нереалістичним; 6) to have an image (of) or fantasy (about) in or as if in a dream – 
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мати картину (образ) чи фантазію (про що-небудь) у мріях чи як мрію;  7) to 

consider the possibility (of) – розглядати можливість чого-небудь;  8) too good to be 

true; ideal – надто хороше, щоб бути правдою, ідеал [284, с. 423; 291; 275; 278; 

270; 273; 274]. 

          Dream – германського походження, пов’язане з нідерландським 

(голландським) droom та німецьким traum, та, можливо, також із 

староанглійським dream, яке значило «радість, веселість, святкування, музика».  

Голландське droom та німецьке traum беруть початок із індо-європейської основи, 

що означає «омана, неправда», яка представлена також у санскриті як druh- 

(намагатися заподіяти шкоду (зло)) та в авестійській мові як druz- (неправда 

(омана), говорити неправду, обманювати). Отже, доходимо висновку, що ядро 

образа-інваріанта dream складається з поєднання таких семантичних компонентів 

= образів: приємності, радості, веселості, задоволення, гармонії ( а також пісні, 

музики, святкування) та із образа омани, неправди, спроби оманити. Поєднання 

цих семантичних компонентів – образів породжує ідею та образ нереальності 

(ірреальності, фантастичності). До того ж, таке поєднання семантичних 

компонентів є, на нашу думку, не механічним складенням, а нерозривним союзом 

та взаємодією, які дають можливість семантичному інваріанту функціонувати у 

різних сферах. Вважаємо також, що усі зазначені процеси формування та 

розвитку семантичного інваріанта  здійснюються саме завдяки  символічному та 

міфологічному рівням у структурі інваріанта (потрібно також відзначити, що 

особливе значення надавали символічному та міфологічному у розвитку слова 

О.О. Потебня, О.Ф. Лосєв, С.М. Булгаков, П.О. Флоренський,  на них також 

звертав увагу у своїх дослідженнях Е.Бенвеніст, Дж. Лакофф у своїй теорії 

концептуальної метафори та інш.). На нашу думку, на символічному та 

міфологічному рівнях у структурі семантичного інваріанта  відбувається процес 

персоніфікації (одухотворення), який формально виражається  у появі 

метафоричних смислів, але реальна глибинна причина цього явища полягає у 

присутності цих рівнів у структурі інваріанта.  І саме завдяки цьому – dream (сон, 
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мрія) – це не просто щось одночасно і нереальне, і приємне, але й те, що 

намагається вас оманити. 

         Отож, завдяки такій структурі семантичного інваріанта, переважній 

більшості смислів слова dream притаманне позитивне забарвлення, що абсолютно 

відрізняє його від терміна chimera, та дає можливість виокремити ті семантичні 

ознаки інваріанта терміна chimera, що зумовлюють цю відмінність, – а саме: 

«негативний відтінок, образ якоїсь дивності, вигадливості, дивовижності, але 

таких, що викликають у почуттях скоріше щось неприємне, відверто 

негативне». Така відмінність дає можливість мрії-химері (chimera) перебувати в 

опозиції із бажаною мрією (dream). Наприклад, вираз go like a dream – рухатися, 

розвиватися чи працювати дуже добре; складне слово dreamworld (саме поняття 

dreamworld має чітко позитивне, казкове забарвлення і виступає абсолютним 

антонімом до виразу «world of chimeras»).  Як от: «In the middle of these 

cogitations, apprehensions, and reflections, it came into my thoughts one day that all 

this might be a mere chimera of my own, and that this foot might be the print of my 

own foot, when I came on shore from my boat: this cheered me up a little, too, and I 

began to persuade myself it was all a delusion; that it was nothing else but my own foot; 

and why might I not come that way from the boat, as well as I was going that way to the 

boat?» [336, с. 93]; або: «The notion of pure freedom or consent is a chimera ; even 

worse, it undermines the very possibility of commitment, the very desirability of 

keeping one's promises.» [395]). 

         Нижче проаналізуємо наступний компонент опозиції – daydream. У ньому до 

проаналізованого вище семантичного інваріанта-образа dream додається образ, 

виражений другою кореневою морфемою – day- із його семантичним комплексом, 

і таке злиття породжує у daydream наступні смисли: noun 1) a pleasant dreamlike 

fantasy indulged in while awake; idle reverie – приємна казкова (примарна) фантазія, 

яка приносить радість наяву, вільне мріяння; 2) a pleasant scheme or wish that is 

unlikely to be fulfilled; pipe dream – приємний план (проект) чи бажання, 

малоймовірний для виконання, «повітряні замки»;  verb 3) to have daydreams; 

indulge in idle fantasy – мріяти, перебувати у нереальній фантазії. Додамо, що 
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основна відмінність від dream – це акцент не на стан сну та сновидінь, а на стан  

неспання. Отже, семантична опозиція chimera :: daydream виявляє семантичні 

компоненти негативного забарвлення інваріанта-образа терміна chimera. 

         Члени опозиції «a castle in the air», «a fond hope», «la-la land» (що має 

розмовні смисли – 1) Лос-Анджелес чи Голлівуд, які розглядаються як стиль 

життя, 2) фантастичний, нереальний стан чи казкова країна, світ мрій) у свою 

чергу, теж підтверджують виокремлення вищезазначених диференційних 

семантичних ознак інваріанта терміна chimera.  

         Доходимо висновку, що деякий негативний відтінок у додаток до «відчуття 

нереальності»  обов’язково притаманний терміну chimera навіть у переносному 

смислі, де семантичним полем є  вже абстрактний, інтелектуальний світ. Ці явища 

слугують переконливою ілюстрацією «можливих світів» Л.Вітґенштейна, та 

міфологічності у принципі мислення як такого, концептуальних онтологічних 

метафор Дж. Лакоффа і т.д. Усе це наочно демонструє символічність усякого 

образа та слова – тобто думки, фантазії, уявлення також сприймаються як 

одухотворені, і вони, відповідно, можуть бути різними за виглядом та 

властивостями, а отже, можуть бути думки-химери, дивні,  неплідні, неприємні.  

          Аналіз вищенаведеної багатокомпонентної багатовимірної семантичної 

опозиції дозволив виокремити акцентуалізовані семантичні компоненти  

«негативне сприйняття», «дивність», «ненормальність», наявність певного 

ступеня інтенсивності компонента «страх, жах» і у переносному смислі терміна 

chimera, коли образ-інваріант виявляє себе у іншому семантичному полі  (у сфері 

почуттів, уявлень та думок), що підтверджує наш висновок про те, що образ-

інваріант є також і символом (підтверджується ідея іконічности), тому що образ 

міфічного чудовиська-химери з дивним виглядом є визначальним і у новому 

семантичному полі. 

          Для порівняння, у фаховому терміні сфери біології теж зберігається образ-

інваріант терміна chimera, який реалізується в іншому семантичному полі, для 

прикладу:  «If a vaccine-resistant, deadlier smallpox can be engineered by inserting 
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foreign DNA into the virus, without compromising the contagiousness of the natural 

disease, the resulting chimera would make a truly terrible weapon-a weapon against 

which, as of now, there is no certain means of defense. Unfortunately, the means to 

engineer such a chimera may be closer at hand than most people think… Genetically 

engineered smallpox has become, as the poet John Donne might have said, a chimera  in 

the brain. » [454]. У наведеному прикладі спостерігаємо функціонування 

семантичних диференційних ознак, які об’єднані у єдиний образ – семантичний 

інваріант: поєднання в одному організмі  різних частин, які у природі 

непоєднувані (у наведеному прикладі – віруса та молекули ДНК), жахливість 

цього поєднання (створення монстра і в суто біологічному, молекулярному, і у 

загальному сенсі – як загроза для людського життя), та обов’язкова присутність 

символічного рівня – такий біологічний організм не просто є продуктом науки, 

але й символічним уособленням людських ідей певного роду (небезпечних, 

ненормальних та потворних за своєю природою). 

         В аналізованому терміні знову стикаємося із неможливістю визначити 

категоріальну сему, єдину для усіх смислів терміна – адже це може бути й 

органічна сполука, й одухотворена істота (і міфологічна та реальна тварина, і 

навіть людина), і явище абстрактного, нематеріального характеру (мрії, думки і 

т.п.) та предмети мистецтва. Усі ці смисли можемо поєднати та пояснити завдяки  

інваріанту-образу, та синтезу у ньому символічного і міфологічний рівнів. Задля 

ретельнішого дослідження цих рівнів необхідно, на нашу думку, поєднання 

аналізу синхронного та діахронного аспектів розвитку слова-терміна.   

        Етимологічно аналізований термін походить від старофранцузького chimere 

та середньовічного латинського chimera, від  латинського Chimaera, яке, у свою 

чергу – від грецького khimaira (коза, тобто буквально «вона - коза» (she-goat)), що 

є жіночою формою від  khimaros (козел, буквально he-goat («він-козел»)). Грецьке 

слово chimaira (khimaira) є спорідненим із давньонорвезьким gymbr (однорічна 

ягничка), англійського  gimmer (ewe-lamb one year (one winter) – однорічне 

(буквально – однієї зими, віку однієї зими) ягня), латинському hiems (зима), 

(hiemal – зимовий) та грецькому  cheimon (зима). Взагалі корінь ghei-, який 
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присутній в індоєвропейських коренях та словах (chimera (химера), chionodoxa 

(рослина сімейства лілейних із ранніми блакитними квітами (glory-of-the-snow)), 

hibernaculum, hiemal (місце зимової сплячки), hibernate (знаходитися у зимовій 

сплячці)), є базою для  *ghyem-, *ghiem- (зима). Звідси походять і латинське hiems 

(зима),  та нульова суфіксна форма – латинське chimera та грецьке (*ghim- ) 

khimaira (самка тварини віку однієї зими, коза) від  kheїma (зимовий сезон). В 

додаток до цих даних існує також версія, що міфологічна Химера (Chimaera, 

Khimaira) є до того ж персоніфікацією (одухотворенням, втіленням) снігу чи 

зими. Тобто образ чудовиська із головою лева, тулубом вівці та хвостом змії є 

одухотворенням зими та приписуванням їй цього складного комплексу якостей 

(тобто зима-химера – грізна, страхітлива, із багатьма ознаками, які уособлюють 

три тварини, що поєднуються у цьому образі) [270;  293; 288]. 

         Таким чином, спостерігаємо міфологічний та символічний рівні 

семантичного інваріанта, яки є сильно вираженими у аналізованому слові-терміні, 

тобто на цих рівнях явище персоніфікації  обов’язково поєднане із планом 

людської особистості, яка сприймає (та, відповідно, оцінює) усі ці якості денотата 

(дослідженням цих процесів займається і теорія концептуальної метафори 

Дж.Лакоффа, займались О.Ф. Лосєв, С.М. Булгаков, П.О. Флоренський, 

О.О.Потебня). Як стверджує з цього приводу О.Ф. Лосєв: «Уся розгадка первісної 

фантастики міститься у цьому прагненні уявляти продукти абстракції чисто 

почуттєво» [90, с. 276]. О.Ф. Лосєв розвиває та теоретично обґрунтовує у своєму 

аналізі категорії «ідеалу» та «чудесного». На наявність цих явищ у семантиці 

слова вказує й когнітивна лінгвістика (теорія прототипів, Дж. Лакофф, 

М.Джонсон, які вводять у науковий обіг поняття «ідеалізовані когнітивні моделі», 

«прототипові образи» та такі типи прототипів, як ідеали та зразки). Одне з 

найгрунтовніших, на нашу думку,  теоретичних напрацювань подібного явища  

подає О.Ф. Лосєв [88; 89; 90; 91]. 

Отже, глибинним підґрунтям міфологічного рівня у структурі семантичного 

інваріанта є поєднання таких основних моментів: 1) присутність у образі категорії 

«чудесного», яка може бути виражена у різних ступенях інтенсивності, та 
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пов’язана із поняттям ідеалу, як межі можливого для даної речі (явища, істоти); 2) 

почуттєве сприйняття усього тільки органічно, як живих організмів (ототожнення 

цілого та частин розуміється не зовнішньо, не у вигляді розумових образів чи 

абстракцій, а цілком буквально, матеріально, як у живому організмі); 3) та, як 

результат – денотат (річ, явище і т.д.) та поняття (мисленнєва абстракція) 

зливаються воєдино у чисто почуттєвий реальний образ – і результатом цього 

процесу є чудесний (міфологічний, символічний) предмет (явище, істота і т.д.).  

         Отож, досліджуючи структуру семантичного образа-інваріанта, доходимо 

висновку, що явище персоніфікації недоцільно відносити до оказіональних сем та 

семантичних компонентів, тому що воно має глибинну та всеохоплюючу (а не 

оказіональну, випадкову)  природу, та лежить у основі метафори, яка також має 

більш всеохоплюючий характер, ніж це можна спостерігати за деякими її 

поверхневими смисловими проявами. 

         Якщо застосувати у семантичному дослідженні підхід напряму когнітивної 

лінгвістики – теорії прототипів, то можемо зауважити, що для слова-терміна та 

концепта chimera у семантичному полі (прототиповій категорії) мистецтва одним 

із прототипових образів-зразків є «chimera-Strix (le Stryge) of Notre Dame Cathedral 

(Paris)» («Dozens of these creatures … from the two towers of the west façade as well 

as along  both sides of the nave and from the choir at the east end… The most famous of 

them all … who gases over Paris from the left buttress on the front of the north tower, 

his hands resting pensively on his chin, his tongue protruding. The «star» of our stoty…, 

the unique and the single most memorable creation of the nineteenth-century restorer 

and architectural theorist Viollet-le-Duc… the quintessence of the modern idea of the 

medieval… This figure, eventually to be known as «le Stryge», will take center stage in 

this cast of creatures…, not only of the Cathedral but also of the city surrounding it.» 

[323, с. ix, x; Додаток А.5]). Можемо зробити припущення, що саме це 

скульптурне зображення є одним із прототипових образів-зразків концепту та 

слова-терміна chimera завдяки тому, що усі семантичні компоненти образа-

інваріанта є вираженими у цій скульптурі (денотаті) у великому наближенні до 

максимальних ступенів концентрації семантичних ознак (незважаючи на те, що 
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поєднані у цьому образі людські та тваринні елементи не є елементами класичної 

міфічної химери, що ще раз підтверджує явище певної розмитості меж між 

прототиповими категоріями та складності взаємозв’язків між членами однієї 

категорії). Також слід зазначити  і у даному прототиповому випадку збереження 

визначального впливу семантичного образа-інваріанта. 

         Таким чином, вищезазначена структура семантичного інваріанта слова-

терміна chimera, яка є складним утворенням із дискретно виокремлених 

семантичних ознак, недискретного образа, які об’єднані символічним та 

міфологічним рівнями, проявлюються в усіх смислах терміна, тому що ця 

структура семантичного інваріанта є силою, що породжує ці смисли та визначає 

їх подальший розвиток та розвиток лексеми у цілому. У деяких окремих смислах 

відбувається, на перший погляд, часткова нейтралізація певних семантичних 

компонентів, які входять до складу інваріанта, але ми наполягаємо на тому, що 

така нейтралізація є такою тільки поверхнево, на глибинному ж рівні усі 

семантичні ознаки інваріанта є не механічним складенням, але злиттям у образ-

символ (явище іконічности образу), який є присутнім у кожному смислі лексеми. 

          Застосувавши до семантичного аналізу фреймовий підхід, відзначаємо, що у 

структурі фрейму chimera наявне різне заповнення підфреймів та слотів,  які 

утворюють структуру фрейму grotesque, що буде відповідати різному ступеню 

інтенсивности семантичних компонентів та акцентуалізації певних семантичних 

ознак у структурі семантичного інваріанта  терміна chimera, що підтверджує 

приналежність обох термінів до одного гіпер-гіпонімічного тематичного ряду та, 

відповідно, гіперонімічну роль терміна grotesque. Проте суттєвим недоліком 

фреймового підходу є його явно дискретний характер (кількість підфреймів, 

слотів та заповнених позицій у їх складі є апріорі обмеженою; поява нових 

позицій та слотів, що відповідає виникненню нових смислів у лексемі, не може 

бути закладеною у структуру фрейма, тому що це може охопити лише структура 

семантичного образа-інваріанта (враховуючи й  обов’язкову наявність у ній 

символічного та міфологічного рівнів), що не в змозі передати побудова фрейму, 
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навіть якщо враховувати входження у структуру такого складного фрейму ще 

системи підфреймів візуальних образів). 

 

2.2.5. Семантична структура інваріанта термінів baboonery, drollery, 

misericord 

 

Перейдімо до виокремлення і дослідження семантичної структури 

інваріанта терміна baboonery.  

Слово-термін baboonery (babewyn, babery, babewynery)  означало: гротескні 

зображення, які використовуються як прикраси в архітектурі, а також в 

ілюмінованих манускриптах; гротескна абсурдність [277; 296; Додаток А.6].  У 

XIVст. в англійській світській літературі гротескним зображенням ще була дана 

назва («babewins» (бабуїни)). Ця назва зустрічається у інвентарі майна короля 

Едуарда II у 1324р., потім – у сатиричній поемі Д.Чосера «Будинок слави» 

(«House of  Fame») приблизно у 1380р. (як от: «…But many subtil compassinges, 

Babewynnes and pynacles, Ymageries and tabernacles,…» [328, с. 14]); у поемах сера 

Філіпа Сідні – однієї із найяскравіших фігур епохи Єлізавети I, доби англійського 

Відродження («Trim bookes in velvet dight With 

golden leaves and painted baberie.» [435,  Verses x. 181] ). 

         Для аналізу структури та семантики дсліджуваного терміна необхідно мати 

на увазі, що слово «babewyn» (бабуїн) мало у Середньовіччі ще інше значення, 

яке у французькій мові зберігається й досі – «вередлива,  свавільна дитина». 

           Глибший аналіз терміна засвідчує, що у ньому відбувається з’єднання 

семантичних компонентів інваріанта гротеску із семантичними компонентами 

(та іконічним образом) мавпи (того, що притаманне мавпі), до того ж у багатьох 

тваринних сценах серед інших зображень було присутнє зображення мавпи.  В 

результаті цього  відбувається (в додаток до метонімічного компоненту) 

метафорична, а далі – символічна (на символічному рівні інваріанта) реалізація 

цього образу – поява, актуалізація семантичних компонентів (та образу) 

вередливої,  бешкетної, свавільної дитини.  
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          Таким чином, у процесі аналізу виявляємо явище дворівневої метафори. 

Перший рівень – злиття абсолютно незалежних одне від одного денотатів - 

«мавпа» та «дитина», кожен із яких має свій окремий візуальний образ та свою 

абсолютно незалежну ідею у семантиці інваріанта. Таке злиття, тобто сам процес 

метафоризації  стає можливим (як вважають О.Ф. Лосєв, С.М. Булгаков, 

П.О.Флоренський [88; 89; 90; 91; 31; 126]) власне завдяки наявності  символічного 

рівня у структурі слова та інваріанта.  Доходимо висновку, що зазначене явище 

уможливлює появу семантичної осциляції образів та їх семантичних компонентів, 

коли стає неможливим відокремити їх один від одного, і в той же час вони чітко 

простежуються у семантиці (та образі) нового метафоричного слова-терміна. 

Другий  рівень метафори – злиття цього нового образа (та інваріанта і смислу), 

який утворився на першому рівні метафоризації,  тобто образу живої істоти із 

образом (та, відповідно, усіма семантичними компонентами) художнього 

зображення – гротеску. На цьому рівні метафоричності відбувається момент 

персоніфікації («одухотворення»), який вказує на наявність у семантиці слова і 

певної долі міфологічного рівня  – наділення фізичних речей нефізичними 

властивостями, тобто властивостями живого організму. Це вже момент 

«чудесного, ідеального» (за О.Ф. Лосєвим), на нього  також вказує і когнітивна 

семантика, розробляючи та досліджуючи поняття «простого (ідеального) світу» 

(концептуальні ідеалізовані моделі Дж. Лакоффа, ідеальні прототипи  Е. Рош і 

т.д.). 

          Далі можемо дійти висновку, що особливу, актантну позицію у семантичній 

структурі інваріанта терміна (який утворився від злиття семантичних компонентів  

образів на двох рівнях метафоризації та символічного рівня) займають семантичні 

компоненти, експліцитно та імпліцитно виражені у корені слова baboonery. 

Виявлений факт демонструє особливу роль кореня-етимона у формуванні  

семантичної структури терміна і інваріанта, як на рівні «моменту логоса» 

(логічний момент інваріанта, який можна дискретно розкласти на семантичні 

компоненти), так і на рівні недискретних образа та ідеї слова (та інваріанта), і на 

символічному рівні.  
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Визначимо і проаналізуємо семантичну структуру наступного терміна 

drollery. На основі вивчення лексикографічних джерел [275; 282; 277; 296] та 

екстралінгвістичної інформації виявляємо такі смисли терміна: drollery , -eries  - 

1) humour; comedy – гумор, комедія; 2) a droll act, story, or remark – жарти, витівки, 

смішна історія чи зауваження; 3) жанр  ілюмінування – декоративні малюнки на 

полях ілюмінованих манускриптів, оформлення заголовних літер і т.п., які 

зображають крихітних фантастичних істот, що є гібридами між людьми, 

тваринами, рослинами. Були поширені із сер. XIII ст. по XVIст.  

Слово-термін  drollery (drolleries) виникло в епоху Ренесансу, його ввів 

Ф.Рабле (у передмові до роману «Гаргантюа та Пантагрюель»), описуючи 

фантастичні істоти, які прикрашають кришки аптекарських скриньок для ліків 

(від франц. «drôlerie» – жарт, витівка, смішна історія; дивацтво). Зараз цей термін 

ширше позначає будь-яких кумедних істот у книжковій графіці та літературі 

[Додаток А.6] . 

Проаналізувавши смисли терміна, екстралінгвістичну інформацію та 

градуальну бінарну опозицію grotesque :: drollery, виявляємо, що drollery  має у 

структурі свого інваріанта ті ж семантичні компоненти, що і гротеск, але в ньому 

особливо актуалізується семантичний компонент «кумедність, наявність 

смішного», тобто ступінь інтенсивності цього диференційного компонента у 

семантичній структурі інваріанта терміна drollery вища, ніж у терміні  grotesque. 

Також, на передній план виступає і диференційний семантичний компонент 

«переважно ілюміновані манускрипти», на основі спільної семантичної ознаки 

«матеріал, у якому втілюється гротескове зображення» (manuscript  «The Croy 

Hours», Missal  Album of Lady Diana de Croy» – «Book of drolleries», Hieronymous 

Bosch drolleries). Втім, необхідно акцентувати на тому, що інваріантний образ 

гротеску  з усіма семантичними компонентами  його структури зберігається у 

семантичній структурі інваріанта терміна drollery . 

Спостерігаємо також цікаве явище  –  на основі спільної семантичної ознаки 

«матеріал, у якому втілюється гротескове (гротеск)», з’являється новий 

семантичний диференційний компонент  – «аспект спілкування, людська 
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поведінка», та з’являються відповідні смисли – «гумор, комедія», «жарти, витівки, 

смішна історія чи зауваження». Наведімо приклад: «The soft feminine voice carried 

a note of drollery and floated to him on the breeze, only he no longer felt a breeze.» 

[431] , або: «Gilbert had whisked the pin out of sight and was studying his history with 

the soberest face in the world; but when the commotion subsided he looked at Anne and 

winked with inexpressible drollery.» [401] , або: «This nicknaming is more than 

drollery; it summarizes different sorts of prejudices, masks insult and aggression, and 

forms part of local identity.» [392].  У процесі аналізу особливо наочно виявляється 

роль кореня-етимона терміна drollery – drole, тому що у складі семантичних 

компонентів інваріанта кореня (експліцитних, морфематично закріплених), крім 

семантичного компонента «сміху, смішного» присутній ще й семантичний 

компонент «дивне».  Обидва ці семантичні компоненти інваріанта кореня-етимона 

drole- співпадають із такими ж семантичними компонентами інваріанта терміна 

grotesque. Тобто доходимо висновку, що експліцитні семантичні компоненти 

інваріанта кореня drole- співпали із двома імпліцитними семантичними 

компонентами інваріанта терміна grotesque (разом із інваріантним образом), що і 

дало можливість співпасти і  денотатам (та їх образам). Зазначимо, що тут 

простежується символічний рівень у структурі інваріанта, який функціонує на 

двох рівнях, а саме: 1) як функція, яка дозволяє перенести (втілити) модель 

смішного, кумедного та дивного (drollery ) на сферу зображень – гротесків; 2) 

складний та різноманітний символізм безпосередньо самих художніх образів 

(десігнатів), які позначаються цим словом-терміном. 

 
          Перейдемо до виокремлення та аналізу семантичної структури інваріанта 

наступного терміна misericord, що належить до концептуального тематичного 

гіпер-гіпонімічного ряду grotesque.  

За лексикографічними джерелами [291; 275; 282; 277] у слові зареєстровані 

такі смисли: n 1) a ledge projecting from the underside of a hinged seat in a choir stall 

which, when the seat is turned up, gives support to someone standing  – виступ 

(консоль), спроектований  зі зворотнього боку відкидного стільця  на хорах 
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церкви, який підтримував тих, хто стояв; 2) an apartment in a monastery in which 

some relaxations of the monastic rule were permitted  – приміщення у монастирі, де 

було дозволене певне послаблення у монастирськоу уставі;  3) a relaxation of 

certain monastic rules for infirm or aged monks or nuns – послаблення у 

монастирському уставі для немічних або у віці ченців або черниць;  4) a small 

dagger used to deliver a death stroke to a wounded enemy – маленький кинджал, яким 

наносили смертельний удар пораненому ворогу. 

Гротески слугували консолями дерев’яних сидінь для церковного хору. 

Різьблені дерев’яні фігури та сцени на нижній частині відкидних сидінь містять 

увесь спектр гротескних образів, як от: «The Chapel is noted for its complete set of 

original fifteenth century misericords, which still lurk under the wooden seats of the 

Fellows` stalls in the chancel. Among the 42 carvings are many lively, grotesque, and 

fantastic figures; this examole, more sedate, shows a crowned swan.» [302; Додаток 

А.6] 

Аналізуючи смисли слова misericord, виокремлюємо спільний семантичний 

компонент, який входить до кожного смислу, з’єднуючи їх у єдине ціле – це 

«милосердя».  Семантичний інваріант терміна misericord має багаторівневу 

структуру. Якщо розглядати вплив інваріанта  на рівні лексеми, то спостерігаємо, 

як слово перетворюється на метафору, а далі (після метафоричного рівня)  

переходить на символічний рівень. Розглянемо детальніше зазначений 

семантичний процес. Первинний смисл misericord – це «милосердя» (лат. misereri 

– «жаліти», cor, cord- «серце»), тобто це ідея кореня-етимона, яка виражена цим 

диференційним семантичним компонентом. Далі цей семантичний компонент 

поєднується із диференційним компонентом «церковне сидіння (стільчик)», 

утворюючи метафору. Таке злиття цих двох семантичних компонентів має свої 

особливі характеристики: 1) обидва семантичні компоненти за своєю 

семантичною природою є абсолютно незалежними один від одного;  2) кожен із 

них має свій візуальний (зоровий) образ і свою абсолютно самостійну інваріантну 

ідею; 3) ці компоненти в жодному разі не є семантичним узагальненням один 

одного;  4) вони абсолютно рівноправні у складі семантичної структури; 5) і, 
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нарешті – таке семантичне узагальнення, «зрощення»  ідей (та інваріантів) 

відбувається вже в абсолютно новому образі (та семантичному інваріанті) – 

народжується метафоричний смисл. 

Спостерігаємо, що на наступному семантичному рівні в структурі 

інваріанта з’являється символічний пласт: завдяки метафоричному рівню та 

наявності семантичного компонента «гротеск»  – виникає новий символ у смислі 

слова (та у самому інваріанті). Зазначений символ входить до складу 

диференційної семантичної ознаки «неоднозначність морального сприйняття 

предмета (неоднозначне ставлення до предмета)», яка містить у собі цілий 

комплекс складових: присутність несхвальних нот, сприйняття цього сидіння як 

поступлення людській фізичній слабкості, і як пересторога від гріха – саме на 

цьому етапі аналізу стає зрозумілою присутність у інваріанті образа гротеску, як 

символа, який увібрав у себе цілий комплекс цих відтінків  ставлення до 

предмета. Саме на символічному рівні  у гротеску відбувається поєднання 

смішного та моторошнуватого, реального та фантастичного, осудження 

(підкресленого комізмом зображених фігур, ненормальністю їх форм  та 

присутністю у зображеннях тварин, як символів тваринних, плотських моментів у 

людський натурі) одночасно із розумінням та поблажливістю до людської  

слабкості і т.д. Символізм гротеску як образа завжди містить у собі ще й 

притаманні тому часу особливі художньо-моральні символи (так, кентавр 

уособлює двоєдушну натуру лицеміра, іноді – єретика, русалка є образом 

світських благ, які заманюють людину у вир гріхів і т.д., гротескова мавпа і т.д.). 

Символічний рівень інваріанта є практично невичерпним та не піддається 

дискретному розкладанню, він є власне феноменом момента ірраціональності, 

безпосередньо-інтуїтивного сприйняття усього образа одразу («…misericord 

images must be interpreted in their original context of use, i.e. church choirs, and thus 

they hold religious and doctrinal meaning.» [363]). 

          За нашими спостереженнями, у семантичній структурі інваріанта присутній 

також додатковий конотаційний семантичний компонент, який «лежить на 

поверхні» метафоричного рівня – «жартівливість» («to seat down on the 



 145 

misericord»), і цікавим явищем є поєднання цього конотаційного семантичного 

компонента інваріанта терміна misericord із таким же семантичним компонентом 

«наявність смішного» (та відповідним цьому компонентові цілісним образом) у 

інваріанті терміна grotesque, компоненти якого імпліцитно присутні в інваріанті 

слова=терміна misericord, що підсилює складний символізм семантичної 

структури інваріанта. 

 
2.2.6. Синтез різнотипових підходів у дослідженні структури  інваріанта. 

Семантика гіпер-гіпонімічних зв’язків на дискретних і недискретних рівнях 

структури інваріанта 

Здійснивши аналіз семантичної структури інваріантів термінів-

представників гіпер-гіпонімічного ряду grotesque, доходимо висновку, що 

семантичні компоненти інваріанта терміна grotesque входять у склад інваріантів 

усіх представників ряду, і grotesque є і гіперонімом, і домінантою 

квазисінонімічного ряду. Цей гіперонім, маючи у структурі свого інваріанта 

символічний рівень (як і усі його когіпоніми), є загальною функцією, моделлю,  

певною «межею» для когіпонімів. Кожен гіпонім досліджуваного ряду (arabesque, 

gargoyle, chimera, drollery, baboonery, misericord) одночасно може номінуватися й 

іменем свого гіпероніма – grotesque. З цього погляду робимо висновок, що і 

гіпоніми, і гіперонім є символами, тільки гіперонім є символом вищого ступеня 

узагальнення.  Питання, пов’язане з аналізом категорії символу та його практичне 

втілення у семантичних дослідженнях досі є  складним та неоднозначним, і 

недостатньо  опрацьованим, та, як стверджує О.Ф. Лосєв «…символ дійсно 

пронизує собою численні мистецтвознавчі та літературознавчі принципи та… 

виокремлювати його з метою точного визначення доводиться  із певним зусиллям 

та напруженістю у галузі аналізу… » [91, с. 49]. 

У досліджуваній тематичній групі – гіпер-гіпонімічному ряді grotesque, 

якщо розглядати його із позицій теорії прототипів, спостерігаємо такі явища.  

Спостерігаємо певну «розмитість» не тільки у межах груп, але й між 

різними семантичними групами (концептами, полями). Так, розглядаючи 
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прототипові групи (концепти) chimera та gargoyle, помічаємо, що іноді 

відбувається змішування як образів-інваріантів, так і самих денотатів. Навіть 

лексикографічні джерела вказують на певну необхідність у деяких випадках 

вживання цих термінів не плутати дані поняття та слова, що їх позначують. 

Наприклад, «Gargoyle, in architecture… the term … It is often, although incorrectly, 

applied to other grotesque beasts, such as the chimères (chimeras) that decorate the 

parapets of Notre-Dame at Paris.» [279].  

Тобто, у певних позиціях семантичні компоненти, які входять до структури 

інваріанта кожного окремого терміна, можуть з'єднуватися (наприклад, згаданий 

термін «ґаргулья» може мати семантичні ознаки химери («поєднання різних 

частин тварин, а інколи й людини, у одній фігурі»). Багато фігур, які 

прикрашають Чикагський університет, поєднуючи у собі образ химери  та 

семантичну ознаку ґаргульї «наявність акценту на широко відкритий рот», та 

відсутність образа-ознаки «функція – злив води», але, незважаючи на таке 

змішування ознак, ці фігури називаються  «University of Chicago Gargoyles»).  

Аналізуючи прототипові групи – концепти «chimera», «gargoyle»,  

«drollery», виявляємо, що у семантичній структурі та образі багатьох  

представників категоріальної групи «drollery» присутні, окрім власних 

семантичних компонентів, ще й особливо актуалізовані семантичні ознаки химери 

«поєднання різних частин тварин» та «страх, негативні емоції», та один із 

домінантних семантичних компонентів категоріальної групи «gargoyle» – 

«наявність широко відкритої пащі». Окрім того, існують випадки, коли особливо 

акцентуалізований семантичний компонент інваріанта категоріальної  

прототипової групи «drollery»  – «кумедність» – присутній у складі семантичної 

структури представників категоріальних прототипових групп «chimera», та 

«gargoyle» (наприклад, кумедність рельєфних гаргулій, які прикрашають фасад 

ресторану, різноманіття кумедних фігурок-химер для ландшафтного садового 

дизайну і т.д.).  

Аналогічне явище прототипової  міжкатегоріальної  «розмитості» 

виявлено нами у процесі термінологічного визначення художніх стилів певних 
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митців (і, як наслідок цієї семантичної розмитості – наявність розмитості у 

образах (символах) їх творів). Наприклад, картини Октавіо Окампо мають 

категоріальні назви – «Octavio Ocampo grotesques», «metamorphosis paintings», 

«surrealism», «illusionistic paintings», «optical illusionism»; картини Арчимбольдо – 

«Archimboldo grotesques», «mannerism», картини Р.Магріта, С.Далі – «grotesques», 

«surrealism», гротески Рафаеля та його студії (Дж. да Удіне, Дж. Романо, П. дель 

Вага та інш.) – «Renaissance grotesques», «arabesques». Таке семантичне явище 

яскраво ілюструє також кластерність побудови семантичного поля, коли один і 

той же образ – термін – певний екземпляр належить до різних кластерів, які 

взаємно перетинаються. 

Водночас відзначаємо й іншу, протилежну першій, прототипову ознаку – 

взаємозалежність, яка виявляється у присутності семантичних компонентів, що 

об’єднують усю категоріальну групу – ними будуть семантичні ознаки інваріанта 

гіпероніма  grotesque. Ці спільні семантичні компоненти виступають для усієї 

групи як інтегральними, так і родовими, вони ж будуть і «ідеальними» ознаками 

прототипа у категоріальній групі. 

Вищенаведені спостереження, які базуються на семантичних підходах теорії 

прототипів, іще раз демонструють наявність великої частки умовності будь-якого 

класифікаційного підходу, та підтверджують те, що основою еволюції терміна є 

семантичний образ-інваріант, який має складну багаторівневу структуру, та 

нерозривно поєднує у собі  не тільки експліцитні компоненти (які містяться у 

кореневих та афіксальних морфемах), але і імпліцитні, тісно пов’язані із образом 

у цілому (в яких переплетені візуальне, символічне, ідея образа і т.д.). 

Одним із суттєвих моментів теорії прототипів є виокремлення типових 

представників категорій – прототипів (ідеальних, «кращих» представників 

категорії). Якщо розглянути це явище з позицій класичного семантичного аналізу, 

то такі представники можуть бути сприйняті як члени гіпер-гіпонімічного ряду, 

чи когіпоніми. Показовим є той факт, що ще на початках розвитку класичного 

компонентного аналізу Ю. Найда стверджував, що у процесі визначення 

семантичної структури слова бажано вказувати і на його когіпоніми. Можна 
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зробити висновок, що семантичні лінгвістичні методи, як ми спостерігаємо, не є 

ізольованими один від одного, та вищезазначені твердження Ю. Найди, як 

представника дискретного методу дослідження виявляються цікавим чином 

співзвучними  ідеям сучасних когнітивних методів, які намагаються надати 

семантичному аналізу більшої динаміки на противагу певній статичності 

структурних дискретних методів.  

З огляду на висловлене вище, можна виокремити наступні прототипові 

представники серед категорії  денотатів, які позначуються терміном  grotesque: 1) 

категорія «образотворче мистецтво» – а) у підкатегорії «середньовічні гротески» - 

«grotesques – gargoyles of Notre-Dame de Paris», «gargoyles of Siena Cathedral», 

«The Croy Hours» – «Book of drolleries», б) у підкатегорії «Renaissance grotesques» 

– « Raphael's grotesques painted in the Vatican Loggie», «Grotesques of Leo X in the 

Vatican Collection », «Giovanni da Udine grotesques (Giovanni da Udine, the specialist 

of grotesques in Raphael's studio)» , в) у підкатегорії «гротески сучасного 

сюрреалізму» –- «Rene Magritte grotesques », «Salvador Dali grotesques », г) у 

підкатегорії «гравюрні гротески» – «Durer grotesques », «Hieronymus 

Hopfer grotesques », «Nicolas Larmessin  Grotesques Costumes», г) у підкатегорії 

«гротески у живопису» – «Giuseppe Arcimboldo grotesque paintings», «Francisco de 

Goya grotesques  – «Caprichos»»,   ««Five Grotesque Heads» by Leonardo da Vinci»; 

2) категорія «література» – «grotesques  of  «Gulliver`s Travels» by J. Swift»,  

«Fracois Rabelais grotesques », «grotesques  of  «The Metamorphosis» by F. Kafka», 

«E. A. Poe «Tales of the Grotesque and Arabesque »»; «grotesques  of   «Don Quixote» 

by Miguel de Cervantes»; «grotesques of Gogol»; 3) категорія  «музика» –  

«grotesques of  Stravinsky`s Rites of Spring». Доходимо висновку, що прототипові 

(еталонні) представники категорії мають найбільшу кількість акцентуалізованих 

семантичних ознак інваріанта, та виявляють найбільший ступінь їх інтенсивності. 

На наступному етапі нашого дослідження, підсумовуючи: 1) аналіз 

семантичної структури лексеми терміна  grotesque; 2) його когіпонімів – членів 

тематичного гіпер-гіпонімічного ряду (процедура вертикально-горизонтального 

аналізу) ; 3) дослідження інваріанта-образа кореневої морфеми grot(to) ; 4) аналіз 



 149 

взаємозв’язків усіх вищенаведених елементів, застосуємо підходи когнітивної 

семантики, зокрема, теорії фреймів (когнітивного методу фреймового 

представлення даних) з метою створення концептуальної схеми (когнітивної 

моделі) – фрейму терміна-концепта  «grotesque». 

Окремо слід зазначити, що фрейм «grotesque» є структурою, яка поєднує у 

собі, як мінімум, наступні типи фреймів: семантичні (пропозиційні) фрейми (як 

розуміє їх, наприклад, школа М.Мінського), фрейми візуальних образів, фрейми-

сценарії (скрипти). До того ж, потрібно враховувати той факт, що одні і ті ж 

термінали (слоти, субфрейми) можуть входити до складу декількох фреймів 

системи, що є одним із центральних моментів теорії фреймів. 

Див. схему фрейму «Grotesque» [Додаток А.2]. 

У процесі репрезентації концепту терміна «grotesque» у фреймовій формі 

надання знань стикаємося (як і під час визначення структури інваріанта у 

дискретній формі семантичних компонентів) із тим, що ця система виявляється 

надто складною та багаторівневою, та дискретність принципу побудови 

фреймової структури апріорі не дає можливості передати безкінечність смислів і 

образів терміна, та охопити теоретичну безкінечність семантичних компонентів. 

До того ж, фреймовий спосіб представлення інформації  не може охопити і 

символічний (та міфологічний) семантичні рівні слова-терміна (та денотата), різні 

ступені інтенсивності семантичного компонента і т.д. За нашими 

спостереженнями, семантична модель концепту (та модель реалізації функцій 

інваріанта) виходить за межі поняття «фрейм» (когнітивна модель, схема), та ми 

стикаємося із великою часткою ірраціонального. Вищезазначені, так би мовити,  

«слабкі місця» визнаються і дослідниками-когнітивістами (так, наприклад, 

кількість слотів у кожному фреймі встановлюється проектувальником 

(укладачем) системи, непомірно збільшується трудомісткість внесення змін у 

родову ієрархію під час ускладнення системи і т.п.). 

Потрібно відзначити, що застосування фреймового підходу у деяких 

позиціях видається ширшим за використання компонентного аналізу (тому що 

компонентним аналізом можемо спробувати визначити максимально можливу 
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(для нас у даний момент) кількість семантичних компонентів, які можуть бути і 

слотами (субфреймами)), а фреймова структура  дозволяє системно розподілити 

ці слоти (субфрейми, семантичні компоненти), та додати до них спроби включити 

у фрейм і образи (звичайно, це не будуть образи у їх необхідному широкому 

розумінні, але вони будуть ширшими, ніж певна статика та дискретність 

компонентного аналізу). Аналогічні спроби враховувати у семантичному аналізі  

й образи простежуються і в теорії прототипів (когнітивних  концептуальних 

моделей).   

Якщо ж доповнити, на нашу думку, такі дискретні дослідження 

теоретичними підходами О. Ф. Лосєва, Г. Гійома, С. М. Булгакова, 

П.О.Флоренського, О. О. Потебні, Ч. Пірса, то доходимо необхідності врахування 

наступних позицій:  1) врахування образа (явища іконічності і т.д.) як самого 

денотата (явища, що досліджується), так і слова-терміна, що його позначує; 2) 

недискретного характеру представлення цього образа; 3) ролі кореня та 

семантичних компонентів, які входять до його структури, імпліцитно та 

експліцитно (морфематично) виражених; 4) наявності у слові-терміні (та у 

денотаті) символічного (а часто і міфологічного) рівня, що передбачає врахування 

усього комплексу характеристик символу (недискретність, наявність структури, 

моделі, до того ж  даних в іконічній, образній формі, безпосередньо-інтуїтивно).  

Якщо синтезувати усі ці позиції у єдину структуру, то виникає необхідність 

враховувати під час семантичного аналізу розуміння формули слова та інваріанта, 

який у ньому перебуває, виведеної О. Ф. Лосєвим (структура слова (та його 

інваріанта) – це багаторівнева система, до якої поетапно входять: «момент 

логоса», логічна частина, яку відображає корінь-етимон із його  невеликою 

кількістю морфемно виражених дискретних семантичних ознак, на наступному 

рівні (рівні «другого симболону»)  об’єднуються усі ноеми (смисли), і це 

об’єднання розуміється не як механічна їх сума, а як потенціальна можливість 

інваріанта, яка містить у собі і образну частину. Далі йдуть недискретні рівні ідеї 

та ейдосу слова (сутності, мисленнєвого образа предмета чи явища), та рівень 

символу, що об’єднує усі ці пласти, як функція, модель, яка представлена у 
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недискретній, образній, безпосередньо-інтуїтивній формі, та забезпечує 

можливість втілення (переносу) цієї моделі на потенційно безкінечну кількість 

субстратів (семантичних, категоріальних полів і т.д.). Окрім того, доходимо 

висновку, що явище, яке формально виглядає як нейтралізація семантичної 

опозиції, реально, на нашу думку, є ситуацією, коли семантичний компонент у 

структурі образа-інваріанта просто змінює свою актантну позицію, залишаючись 

одним із компонентів інваріантної (обов’язково і образної) моделі. 

 

Висновки до розділу 2 

 

         1) У процесі дослідження семантичного інваріанта сформовано тематичні 

гіпер-гіпонімічні ряди, зокрема, ряд «grotesque» (grotesque, arabesque, gargoyle, 

chimera, baboonery, drollery, misericord), які слугували матеріалом дослідження.  

          2) З метою поглибленого дослідження структури семантичного інваріанта  

застосовано синтез діахронного і синхронного аспектів. 

         3) Проведене дослідження дозволило виокремити і вивчити семантичний 

інваріант кореневої морфеми grot(to), яка входить до складу гіпероніма grotesque 

– домінанти концептуального тематичного гіпер-гіпонімічного ряду. У складі 

семантичного інваріанта grotto досліджено як дискретну, так і недискретну  його 

частини. Визначена і досліджена ієрархічна побудова інваріанта, у складі якої 

проаналізовано інтегральні та диференційні дискретні семантичні компоненти. 

          У процесі аналізу недискретної частини семантичного інваріанта grotto 

визначена і досліджена особлива роль символічного і міфологічного рівнів, 

виявлено і досліджено інваріанти і образи-символи  grotto і rocaille (мушля), та їх  

складні різнорівневі семантичні  взаємозв’язки. У символічному і міфологічному 

рівнях інваріанта виділені окремі пласти, і проаналізований взаємозв’язок між 

ними. Процес складного семантичного зв’язку інваріантів і образів-символів  

grotto і rocaille на різних рівнях дискретної і недискретної частин інваріанта 

проаналізовано і в функційному аспекті – продемонстрована реалізація впливу і 

ролі  інваріанта grotto у конкретних виразах.  
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         У дослідженні семантичного інваріанта кореня grotto з метою поглибленого 

аналізу залучено його етимологічний дублет – crypt, виокремлено та 

проаналізовано інваріант crypt, і взаємозв’язкі між структурами, рівнями і 

семантичними складовими інваріантів grotto і crypt. Результати проведеного 

аналізу використано для подальшого дослідження однокореневого терміна – 

гіпероніма grotesque та представників концептуального тематичного гіпер-

гіпонімічного ряду grotesque – термінів arabesque, gargoyle, chimera, baboonery, 

drollery, misericord, вивчення семантичних семантичних структур їх інваріантів і 

різнорівневих взаємозв’язків між ними.  

         4) Визначено структуру семантичного інваріанта терміна grotesque – 

виокремлено дискретні семантичні компоненти, об’єднані в ієрархічну структуру, 

яка представлена в окремій вибудованій схемі (див. Додаток 1); описано і 

проаналізовано недискретну частину семантичного інваріанта, і особливу роль у 

ній символічного і міфологічного рівнів. 

         Досліджено вплив семантичного інваріанта на смисли терміна grotesque та 

побудовано схему семантичної структури смислів терміна. 

         З метою поглибленого аналізу інваріанта grotesque досліджено, окрім 

інваріанта кореня grotto, також інваріант суфіксальної морфеми – esque, і його 

вплив на процес формування інваріанта гіпероніма. Проаналізовано 

квазісинонімічний ряд grotesque - grotesque, malformed, ludicrous, distorted, 

ridiculous, twisted,  ugly, monstrous, hideous, odd, peculiar, weird, outrageous, 

shoking, freakish, unnatural, strange, appaling, preposterous, farcical, misproportioned, 

unbelievable, gnarled, misshapen, incredible. Виявлено прояви явища іконічності в 

морфемній будові терміна grotesque. Проаналізовано реалізацію впливу 

семантичного інваріанта grotesque у різних семантичних полях, в т.ч. у літературі 

різних жанрів. 

        5) Виокремлено та досліджено семантичні інваріанти представників 

концептуального гіпер-гіпонімічного ряду grotesque – термінів arabesque, 

gargoyle, chimera, baboonery, drollery, misericord. 
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         Досліджено вплив семантичного інваріанта на структуру смислів термінів (в 

т.ч. і в метафоричному смислі chimera, з цією метою проаналізовано 

квазісинонімічний ряд chimera, dream, daydream, a castle in the air, a fond hope, a 

pipe dream, la-la land). 

         6) Визначено і досліджено, що семантичний інваріант гіпероніма входить до 

складу інваріантів когіпонімів, і під час цього семантичного процесу 

диференційні семантичні компоненти інваріанта гіпероніма зазнають певних 

структурних змін, як у своєму розташуванні у складі семантичної ієрархії, так і у 

ступенях своєї інтенсивности у складі інваріантів когіпонімів, але відзначаємо 

збереження недискретного інваріантного образа гіпероніма.  

         7) Доведено, що семантичні інваріанти термінів мистецтва є синтезом 

дискретної і недискретної частин, та багаторівневою структурою. 

         8) Визначено і досліджено, що особливу роль у структурі інваріанта термінів 

мистецтва відіграють символічний та міфологічний рівні, які пронизують усю 

структуру семантичного інваріанта та обумовлюють його характерну властивість 

бути моделлю, функцією, яка дає можливість семантичному інваріанту-образу  

накладатися на нові семантичні поля, тобто на новий «субстрат», зберігаючи при 

цьому структуру та компоненти свого складу, як дискретні, так і недискретні. 

         9) У процесі дослідження застосовано теоретико-методологічні підходи 

когнітивної семантики, зокрема, теорії прототипів і фреймової теорії.  Вибудовано 

та проаналізовано фрейм «Grotesque» (див. Додаток А.2). Визначено і досліджено 

явища категоріальної дифузності, «розмитості» та категоріальної 

взаємозалежності, визначено ідеальні представники категорії (ідеальні зразки)  і 

прототипові образи-зразки. Зазначені категоріально-концептуальні семантичні 

процеси і явища досліджено на різних рівнях – і  у межах окремих категоріальних 

груп, і між різними категоріальними (і концептуальними) групами і 

семантичними полями – зокрема, у прототипових категоріях grotesque, arabesque, 

gargoyle, chimera, baboonery, drollery, misericord.  

         Основні положення розділу відображено у таких публікаціях автора  [1; 3; 4; 

9; 13; 18].      
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РОЗДІЛ 3 

СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ІНВАРІАНТА ТЕРМІНА 

МИСТЕЦТВА. РОЛЬ ІНВАРІАНТА У ВИНИКНЕННІ НОВИХ 

КОНЦЕПТУАЛЬНИХ РЯДІВ ТА ІНВАРІАНТІВ 

 

3.1. Структурно-семантичні параметри інваріанта термінів тематичного 

концептуального ряду baroque, rocaille, rococo. Роль  багаторівневої 

структури інваріантів grotto, grotesque у процесі виникнення нового 

концептуального ряду та його інваріантів 

 

Розпочнімо виокремлення і дослідження семантичної структури інваріанта 

термінів тематичного концептуального ряду baroque, rocaille, rococo із терміна 

rocaille. 

Семантичний зв’язок образа-інваріанта grotto (грота) та образу мушлі 

спостерігаємо і у виникненні ще одного терміну мистецтва (та цілого художнього 

напряму) – терміну rocaille [Додаток А.7]. 

За лексикографічними джерелами [291; 275; 282; 296] у терміні описані такі 

смисли: rocaille 1) [mass noun] an 18th-century artistic or architectural style of 

decoration characterized by elaborate ornamentation with pebbles and shells, typical of 

grottos and fountains (Originally designating the fanciful shellwork of artificial 

grottoes, rocaille came to be synonymous with Louis XVstyle ) – художній та 

архітектурний стиль декорування XVIII ст., який характеризується детально 

опрацьованим оздобленням галькою та мушлями, типовий для гротів та фонтанів 

(позначаючи спочатку примхливі (фантастичні, дивні) роботи з мушлів у штучних 

гротах, став синонімом стилю Людовіка XV); 2) decorative rock or shell work, esp 

as ornamentation in a rococo fountain, grotto, or interior – декоративна робота (виріб)  

із каміння чи мушлів, особливо як прикраса у фонтанах, гротах чи інтер’єрі стиля 

рококо; 3) характерний для рококо мотив орнаменту – стилізована мушля 

(орнамент у вигляді мушлів та вигадливих (чудернацьких) завитків, який 
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використовувався в архітектурі та прикладному мистецтві стилю рококо);  4) те ж, 

що і рококо;  5) a tiny ornamental bead – дуже маленька прикрашена намистина. 

Для поглибленого аналізу вважаємо за необхідне враховувати й діахронний 

аспект еволюції терміна. Старофранцузьке roque було джерелом англійського rock 

(stone). Із нього сучасне французьке roc утворило rocaille.  

 

 

Семантичну структуру rocaille, яка містить радіально-ланцюгові зв’язки, 

подаємо нижче: 

                                     

              Схема 3.1. Семантична структура терміна rocaille  

Аналізуючи лексикографічні дефініції, екстралінгвістичну інформацію та 

семантичні кореляційно-реляційні зв’язки, виокремлюємо семантичні ознаки 

інваріанта терміна за такими етапами:  

1) основа семантичної опозиції (спільна семантична ознака) «матеріал» дає 

можливість виокремити диференційний семантичний компонент-образ «камінь, 

скам'янілість (чи його імітація) – мушля» (як результат авторського дослідження, 

наводимо для виокремлення структурних компонентів інваріанта семантичні 

опозиції – grotto decorated with rocailles (грот, прикрашений рокайлями) :: walls 

decorated with bronze girandoles (стіни, прикрашені бронзовими канделябрами)); а) 

диференційний семантичний компонент «усі характеристики мушлі – форма, 

елементи і т.д. (образ, ідея мушлі)»  (rocaille motives (рокайлеві мотиви) :: palm 

motives (пальмові мотиви), rocaille motives (рокайлеві мотиви) :: acanthus motives 

(мотиви аканта));  

4 

5 

3 

2 

1 
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2) спільна семантична ознака (основа опозицій) – «відношення до 

навколишнього середовища» дає можливість виокремити наступні диференційні 

семантичні компоненти :  

– «природність (натуральність)» (семантична опозиція – Rocaille (рокайль) 

:: High-tech (хайтек));  

– «імітація природності» ( rocailles and verdure of grottoes in Sans Souci Park 

(рокайлі та зелень гротів парку Сан-Сусі) :: niches of technical building (ніши 

технічної будівлі)). «It («rocaille» motive ) emerges from and disappears  into foliage, 

fills hollows, softens the collision of contrasted volutes, fringes frames and enriches 

scroll-work. With its frilled edges, its fluted or pierced surfaces , … at others (forms) it 

resembles foliage, bark, coral, or rock.» [452,  с. 363];  

– семантичний компонент  «асиметрична побудова композиції» (опозиція:  

hall  in Rocaille style (зала у стилі рокайль) :: portico of ancient Roman temple 

(портик античного храму)); 

 – семантична ознака  «переплетення форм» ( lines of  Rocaille (лінії 

рокайля) :: lines of ancient Roman columns (лінії античних колон));  

– семантичний компонент «переважання вигнутих форм, уникання прямих 

ліній та кутів» (семантичні опозиції: Rocaille volutes (рокайлеві волюти) :: lines of 

cubism (лінії кубізму);  furniture in Rocaille style (рокайлеві меблі) :: modern 

furniture (сучасні меблі)). («The bottom as well as the top of panels were curved and 

broken, angles and junctions of all sort were managed by means of scrolls, 

flourishes…There was a tendency to bound spaces… not by geometrical figures, but by 

a series of curves… » [452,  с. 360]); 

3) спільна семантична ознака «відчуття простору та пов’язані з цим  

емоції»  породжує наступні семантичні компоненти:  

– «легкість, веселість, які можуть переходити у фривольність» 

(семантичні опозиції: François Boucher Rocaille paintings (рокайлеві картини 

Франсуа Буше) :: El Greco paintings (картини Ель Греко), room in Rocaille  style 

(кімната у стилі рокайль) :: room in Tudor style with panels finely hand-carved in 

solid oak (кімната у стилі Тюдор, оббита панелями з твердого (суцільного) дубу 
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тонкої ручної роботи);  hall  in Rocaille  style (зала у  стилі рокайль) :: hall in a 

Medieval  castle (зала середньовічного замка)) («…avoidance of the formal and 

ponderous, of deep shadows, of  straight – especially horizontal – lines and of right 

angles, delight in caprices and surprises, playful forms and piquant combinations». 

[452, с. 362]);  

–  семантична ознака «відчуття легкого руху, динамізм» (опозиція: lines of  

Rocaille  (лінії рокайля) :: lines of  Romanesque cathedral (лінії храму у 

романському стилі)). «Curves were infinitely varied and cunningly contrasted, curves 

of contrary flexure being everywhere opposed or combined in a play of coquettish 

advance and retreat.» [452, с. 362]; 

– семантична ознака «камерність» (опозиція: room in Rocaille  style (кімната 

у стилі рокайль) :: hall of an ancient Roman temple (зала античного храму)); 

4) основа семантичної  опозиції «співвідношення реальне – ірреальне» 

уможливлює виокремити наступні диференційні семантичні ознаки:  

– семантичний компонент «певна загадковість, таємничість» (опозиція 

(живопис у стилі рокайль) Rocaille painting :: (сучасний реалістичний живопис) 

modern Realist painting);  

– «незвичність, надзвичайність, вигадливість (примхливість), певна 

дивність» (Rocaille :: Realism); 

– «певна доля фантастичності» (Rocaille :: Techno-style);  

5) на основі спільної семантичної ознаки  «кольори» виокремлюємо 

наступні диференційні семантичні компоненти:  

– на основі семантичної опозиції «кольорова гама» – компонент «пастельні 

тони» (Rocaille palette (палітра рокайля) :: Naïve art palette (палітра 

примітивізму)); 

– на основі семантичної опозиції «характер кольоровості» виокремлюємо 

семантичну ознаку «складна поліхромія» (Rocaille colour scheme (кольори 

рокайлю) :: Paul Gauguin colour scheme (кольори картин Гогена));  

6) спільна диференційна ознака «характер тлумачення образів» дозволяє 

виокремити диференційний семантичний компонент «символічність» (Rocaille 
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images (образи рокайлю) :: images of Realist painting (образи реалістичного 

живопису)). 

Rocaille, як термін мистецтва, виник у Франції на початку XVIIIст. під час 

прикрашання паркових павільйонів-гротів  деталями, які імітують природні 

елементи (морські мушлі, чудернацькі рослини, каміння, уламки скель і т.п. ). 

Проте, треба відзначити, що сам мотив (та образ) мушлі не був новим. Додамо до 

наших досліджень семантики образа-слова мушлі (scallop-shell, oyster-shell) (див. 

аналіз семантичної структури слова-терміна grotto вище), що цей образ був 

спільним для усіх ренесансних стилів. До того ж,  у зазначеному рокайлевому 

мотиві (rocaille shells) знов фігурують мушлі морського гребінця (scallop-shell) (як 

у Середньовіччі, зокрема, під час використання складної семантики цього слова та 

образа  у мистецтві під час прикрашання соборів та у церковній символіці, але 

зазначений мотив поширюється у стилі рокайль і на світське мистецтво), та мушлі 

oyster-shell (устричного типу). Як от: «If into the scallop-shell a head or other 

ornament be introduced, or if its centre be pierced, there remains a ribbed and indented 

border…most of the characteristics of the  «rocaille» motive  are obtained.» [452, с. 

363; Додаток А.7].  Таким чином, доходимо висновку, що семантика терміна та 

образа grotto, яка має багатошарову структуру (та може бути представлена і в 

структурі фрейму за М. Мінським – як поєднання статичних, семантичних 

фреймів, фреймів візуальних образів, фреймів пропозиційних структур –

сценаріїв) має безпосередній вплив на семантику терміна (та образа) rocaille.   

Наприклад, дуже чітко простежується у виникненні та вживанні терміна 

rocaille диференційний семантичний компонент «природність»,  тобто яскраве 

вираження усього природного, натурального, нерукотвірного, і цей семантичний 

компонент прямо пов’язаний із аналогічним семантичним компонентом терміна 

grotto, та образом, який входить до складу  інваріанта цього терміна («The tops, 

bottoms, and centres of pilasters and narrow panels, … and of ceilings, often show an 

ornament resembling a pierced and foliated shell, from which sprigs of slim and spidery 

foliage escape; both the foliage and the «rocaille» sometimes take spiky and contorted 

forms, which recall seaweed waving in the water or branches  bristling with icicles. » 
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[452,  с. 363]).  Як бачимо, саме grotto, як семантичний та символічний образ, 

породжує цей семантичний компонент, а згодом вже особливо позиціонується 

образ мушлі, та виникає новий термін мистецтва – rocaille. Можна додати, що у 

цьому виникненні семантичним джерелом виступає старий вищезгаданий зв’язок 

семантики грота та мушлі.  

Пов’язаною з семантичним компонентом «природність» є наступна 

семантична ознака інваріанта терміна  rocaille – «відчуття простору». Вона 

виявляється теж спільною із аналогічною семантичною ознакою терміна grotto. 

Цікавим є той факт, що стилю rocaille  були притаманні численні дзеркала, які 

підсилювали ефект легкого руху, який ніби пронизував поверхні стін (як от: «The 

orders were regarded as too formal an element for decoration and were either so 

modified by fantastic treatment as to be hardly recognizable, or omitted altogether… 

frames or borders of the panels and openings, which, with all their enrichment and 

complication, acquired an equal value in vertical emphasis by the sheer height of the… 

mirrors, running from dado to cornice.»  [452,   с. 360]). На наш погляд, описані 

ознаки також є відображенням впливу інваріанта-образа grotto, до цього 

приєднується семантичний компонент «певна загадковість, таємничість», який 

також присутній і у структурі інваріанта  grotto, і в grotesque (наприклад, 

вищенаведений опис грота О. Поупом – «…a moving Picture…», «…Shells 

interspersed with Pieces of Looking-glass … », «a luminous Room, a Camera 

Obscura», «…a thousand pointed Rays glitter and are reflected over the place.») [448]. 

З’ясовуємо також, що співпадають  у структурі інваріантів термінів grotto, 

grotesque та rocaille семантичні компоненти: «асиметричність форм, побудови 

композиції» та «камерність» (grotto та rocaille). 

Поглиблений аналіз семантики терміна  rocaille виявляє актуалізацію інших 

семантичних компонентів, які входять до складу його інваріанта (і в т.ч. до його 

образної частини), та до складу семантичного інваріанта терміна grotto – термін 

rocaille позначає усі вигадливі, примхливі, незвичні форми, як вигинаються та 

переплітаються, нагадуючи мушлю, нерівну перлину чи камінь. («With the advent 

of Louis XV, to the throne, in 1715, the manner of designing grew far more «rococo» 
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and  «baroque»… the twisted and foliated scrolls and shells of the former grew into the 

«rocaille» and grotto-work of the latter…»  [380, с. 150–151 ]. «…there was the similar 

tendency …to adopt curved outlines, simple and compound…» [452,  с. 362]). На 

нашу думку, актуалізацію цих семантичних компонентів викликало саме 

поєднання образів-інваріантів grotto та rocaille. Цікавим є те, що помічаємо і 

появу семантичних компонентів, які яскраво проявляються у терміні (та 

інваріанті) grotesque. Такими компонентами є: «наявність незвичності, 

вигадливості, дивовижності», «складність, вигадливість (певна химерність), 

заплутаність» (що присутнє у семантиці гротеску і зовнішнє (у малюнку, формі  

художніх зображень), і внутрішнє (у структурі інваріанта та в сутності денотата, 

що відбивається на враженні, яке викликає будь-який гротеск у глядача)). Ці ж  

семантичні компоненти присутні і в семантичному інваріанті терміна  rocaille (те 

ж поєднання зовнішньої та внутрішньої складності), але ми можемо відзначити, 

що у рокайлі, на нашу думку, ознака «вигадливість, переплетення зовнішніх 

образних художніх» форм посідає дещо більше місце (має більший ступінь 

інтенсивності семантичної ознаки). Підтвердженням того, що ці семантичні 

компоненти є складовими частинами цілісного образа-інваріанта, є той факт, що 

часто термін  rocaille використовується для позначення стилю rococo (є його 

синонімом). Окремо зазначимо, що у процесі дослідження семантики термінів 

grotesque та rocaille не можна позбутися відчуття їх дивовижної подібності, як 

окремих художніх творів, так і як стилів у мистецтві. Хоча час виникнення 

терміна  grotesque (та появи гротесків Рафаеля, Пінтуріккіо  та інш. ренесансних 

гротесків) – приблизно 1502 р. (не говорячи вже про першоджерело – 

давньоримські гротески, знайдені у печерах-руїнах «Золотого будинку» Нерона та 

інші), а час виникнення терміну rocaille – приблизно 1710 р., тобто різниця  –

більше 200 років. Це явище можна пояснити, на нашу думку, впливом 

багаторівневої структури інваріантів-образів (поєднання рівня експліцитних та 

імпліцитних семантичних компонентів кореня (grot(to)),  рівня ідеї, символічного 

та міфічного рівнів, рівня ейдосу) термінів grotto  та grotesque на виникнення 

терміна rocaille. 
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Спільні у термінах grotesque та rocaille семантичні ознаки «незвичність, 

надзвичайність, вигадливість, дивність», «фантастичність (чи наявність 

певного ступеня інтенсивності ознаки)», «переплетеність, нерівність, 

вигнутість форм» реалізуються в інваріанті та самому денотаті rocaille 

наступним чином. Вибір  живописних кольорів фарб (пастельні тони, складна 

поліхромія різноманіття відтінків), прагнення до метафоричного та символічного 

тлумачення кольорів пір року, створення, таким чином, атмосфери 

недоговореності, бажання уникнути визначеності, прагнення до певної 

загадковості та символічності (на мальовничих полотнах, у розпису панелей, 

стель і т.д. зображувався світ, ніби і недосяжний, частково знайомий, частково 

нереальний,  суміщення реальності та ілюзії). Хоча, необхідно зазначити, що у 

семантичній структурі образа-інваріанта терміна rocaille виявляємо незрівнянно 

більший ступінь семантичної ознаки «легкість, веселість», ніж у терміні 

grotesque («After the gross or puerile grotesques of the sixteenth century, and the 

sinister and leering ones of the age of Louis XIII, the eighteenth century found a more 

genial and playful type in «Chinoiseries»…» [452, с. 364],   

«…of the Rocaille? Are these playful shells…» …» [193,  с. 189]). 

Відзначимо цікавий момент, який привернув увагу у процесі дослідження:  

існують численні приклади творів у стилі rocaille (rococo), де цей семантичний 

компонент «легкості, веселості» дуже дивним чином переплетений із 

протилежними йому за смислом певними семантичними компонентами інваріанта 

терміна grotesque. Можна виділити декілька майстрів пізнього рококо (Ігнац 

Гюнтер у Німеччині, Іван Георгій Пінзель в Україні), велика кількість творів яких, 

особливо на півдні Німеччини, викликають такі приклади їх описів:  «…the style 

(rocaille) produced scores of absurdly beautiful churches and statues, which are elegant, 

modish and deeply moving…» [286,  с. 361]. Цікавим є те, що це визначення 

«absurdly beautiful» є абсолютно прийнятним і до художніх гротесків (див. 

поєднання семантичних ознак «краси, прекрасного, величного» та «дивного, 

незвичного, ненормального, абсурдного» у структурі інваріанта терміна grotesque). 
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Це, на нашу думку, ще раз підтверджує зв’язок семантичних інваріантів (та 

символічної і образної частин у їх складі) термінів  rocaille  та grotesque. 

Спостереження про наявність зв’язку, який існує між образами grotto  та 

rocaille, та семантичних напрямів, які входять до складу інваріантів обох термінів, 

підтверджується наявністю другої назви для терміну rocaille – це «grotto-work». 

Зв’язок інваріантів – образів термінів grotesque та rocaille простежуємо ще 

на такому явищі – на існуванні типу гротесків стилю (та епохи) rocaille під назвою 

«Singeries» (франц. – «мавпячі  витівки (кривляння)»). У XIII –XIV ст., в епоху 

розквіту середньовічних гротесків з’явилося англійське слово-термін baboonery 

(яке розглядалося у процесі дослідження семантики grotesque), інваріант  якого 

містив поєднання образа (та усіх семантичних компонентів) мавпи і гротеску. Але 

зазначимо, що гротески, які називалися цим терміном baboonery, були 

класичними середньовічними гротесками із поєднанням маси образів та їх 

елементів в одному зображенні (drollery і т.п.), і безпосередня  присутність 

зображення мавпи була абсолютно необов’язковою. Проте близько 450 років 

згодом у стилі рокайль з’явився знову подібний термін (французькою мовою), 

«singeries», який теж позначає гротески, але іншого типу – де обов’язкова 

присутність у зображенні саме мавп, які одягнені як люди та абсолютно копіюють 

людську поведінку, як от: Singeries of  the ceiling of the Monkey Room at Monkey 

Island Hotel, located on  Monkey Island in Bray-on-Thames, England; Christophe 

Huet's  Grande Singerie and Petite Singerie decors at the Château de Chantilly;  Sir 

Edwin Henry Landseer  Singeries. Таким чином, семантика термінів (та їх 

інваріанти) (перехід baboonery – singeries), змінилася – тобто, слова позначають 

різні денотати (різні типи гротеску), та мають різний зміст символічного рівня 

(«…and since in the ideas of the time “there was but a step from the Sons of Heaven to 

apes”, “Singeries”, in which monkeys in human costume play their pranks…» [452,  с. 

364]; відображення поєднання семантичних компонентів інваріанта терміна 

grotesque у другій назві, яку дали декору з цими гротесками на острові Мавп 

(власності герцога Мальборо) на берегах Темзи – «Marlborough’s Folly»).  Але для 

нас показовим є той факт, що саме у стилі rocaille, інваріант якого, на нашу 
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думку, має багато спільних семантичних компонентів із терміном grotesque, 

з’явився гротеск із аналогічною назвою (але, звичайно, з дещо іншим 

семантичним інваріантом (що ще раз підтверджує проблематичність існування 

абсолютних синонімів), але образ-інваріант та семантичні експліцитні 

компоненти кореня (baboon, singe (мавпа)) об’єднують ці терміни та денотати-

явища).   

Детальний аналіз семантичної структури терміна rocaille дає підстави 

вважати, що вона охоплює смисли із різними категоріальними (родовими) 

семантичними ознаками – окремий художній елемент (завиток, волюта і т.п.);  

художній стиль; сама мушля (чи елемент, який її відтворює, або з нею пов’язаний 

(серед смислів французького слова-терміна rocaille присутні – мушля,  дроблене 

каміння; прикраса у формі каміння, уламків, мушлів)); і навіть намистина. 

Доходимо висновку, що таке об’єднання  різних категоріальних семантичних 

ознак можливе саме завдяки символічному рівню у структурі семантичного 

інваріанта досліджуваного терміна, який є функцією, що  дає можливість образній 

частині інваріанта (що є недискретною та сприймається ірраціонально, як 

цілісний образ, ідея) слугувати певною моделлю, що переходить у різні 

семантичні поля, втілюється у різному семантичному субстраті. 

Синонімом термінів rocaille та rococo є посесивна структура Louis XV style, 

яка має більш однозначне застосування  – переважно у науково-дослідницьких 

текстах. Вона має простішу (у порівнянні із термінами rocaille та rococo) 

семантичну структуру (у т.ч. не має такої кількості смислів), та  не має такого 

конотативного семантичного компонента (є менш емоційно забарвленою), тобто у 

іронічному смислі частіше буде використовуватися термін rocaille, ще частіше – 

rococo. Таке явище пояснюється, на нашу думку, більшою простотою семантичної 

структури інваріанта посесивної конструкції та відсутністю складної семантики 

кореневої морфеми, яку містять у структурі інваріанта терміни rocaille та rococo 

(скажімо, у такому контексті: «… where he stayed for eighteen months, he was 

invited to make several large stoves in the Louis XV style for the imperial palace, 
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Schloss Schonbrunn.» [322]; «Those made under Perkhin tend to be in the rococo Louis 

XV style  and often have bodies of hardstones such as nephrite or bowenite.» [375] ). 

Також виявляємо зв’язок термінів rocaille та rococo (XVIII ст.) з терміном, 

який позначає художній стиль кінця XIVст. –  початку XVIст. – «flamboyant». Цей 

термін позначає стиль пізньої французької готики – «полум'яніючий»  (denoting, 

or relating to the French Gothic style of architecture characterized by flamelike tracery 

and elaborate carving – який називає або стосується архітектурного стилю 

французької готики та характеризується подібною на полум’я ажурною роботою 

та ретельним різьбленням). Семантичний інваріант зазначеного терміна 

розділяємо на недискретну образну частину та дискретні семантичні компоненти: 

образ – полум’я (полум’яні язики) (семантичні компоненти даного образа 

експліцитно (морфематично) закріплені в інваріанті кореневої морфеми – 

старофранцузьке flambe, яке походить від латинського  flammula (маленьке 

полум’я), від flamma (полум’я)); та дискретні семантичні компоненти – 

«природність»; «наявність гострих кутів» («The  ornaments, canopies, foliage…are 

generally flamboyant and angular in character…» [380, с. 119]); «сильно видовжені 

форми» (у архітектурному стилі це видовжені форми фронтонів, арок, 

орнаментів); «переплетення (різноманітність, насиченість) форм»; «кольорова 

гамма – яскравість» (реалізація цього семантичного компонента проблематична у 

середньовічній архітектурі через відсутність традиції кольорового забарвлювання 

природного каміння); «динамізм» (цей семантичний компонент додатково 

реалізується в семантичній ознаці «бурхлива декоративність»).  Семантичні 

ознаки «наявність гострих кутів»; «сильно видовжені форми» та «кольорова 

гамма – яскравість» є такими (з дискретно виокремлених ознак), що відрізняють  

семантичні інваріанти термінів rocaille (rococo) та flamboyant. Це відмінності, які 

походять від недискретної, образної частини їх семантичних інваріантів, та 

відображені, у свою чергу, у кореневих морфемах rocaille (rock-)  та flambe-. Але 

завдяки решті спільних семантичних компонентів (які присутні і у дискретній, і у 

недискретній, образній формі) стає можливим семантичний зв’язок обох цих 

термінів. Особливо відзначимо роль символічного рівня у структурі семантичних 
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інваріантів, який дозволяє існувати цьому складному семантичному та 

візуальному (образному) зв’язку – полум’яних язиків, що безперервно 

переплітаються у нескінченному русі (у стилі flamboyant) та рослинних і 

закам’янілих форм (мушлів, дрібного каміння і т.д.), що знаходяться у 

безперервному  рості та переплетенні («The architectural elements (of rocaille 

(rococo)) seem to have acquired a pliant consistency and to ripple as it were in the 

wind, or, like the latest phase of  Flamboyant, with which the rococo has many 

analogies, to resemble vegetable growth.» [452,  с. 362]). 

Відзначимо також, що особливо яскраву художню виразність стиль  

flamboyant має у будівлях невеликого розміру (у невеликих парафіяльних церквах 

та каплицях). Таким чином, виявляємо присутність у структурі семантичного 

інваріанта терміна flamboyant ще однієї (спільної із термінами rocaille та rococo) 

семантичної ознаки – «камерність», проте ступінь її інтенсивності буде вищою в 

інваріантах термінів rocaille та rococo. 

 

 

Перейдемо до виокремлення і аналізу семантичної структури інваріанта 

терміна rococo. 

За лексикографічними джерелами   [284, с. 230; 291; 275; 282; 296] термін 

має такі смисли: n 1) a style of architecture and decoration that originated in France in 

the early 18th century, characterized by elaborate but graceful, light, ornamentation, 

often containing asymmetrical motifs – стиль архітектури та декорування, що виник 

у Франції на початку XVIII ст., який характеризується ретельним, але  

витонченим, легким оздобленням, яке часто містить асиметричні мотиви [Додаток 

А.7]; 2) an 18th-century style of music characterized by petite prettiness, a decline in 

the use of counterpoint, and extreme use of ornamentation  – стиль музики XVIII ст., 

який характеризується витонченою привабливістю, схильний до використання 

контрапунктів та надмірного прикрашання;  3) any florid or excessively ornamental 

style – будь-який квітчастий (кричущий) чи надмірно прикрашений стиль ; adj - 4) 

denoting, being in, or relating to the rococo – такий, що позначує те, що належить чи 
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стосується рококо; 5) florid or excessively elaborate – квітчастий (кричущий) чи 

надмірно прикрашений. Коли термін був вперше використаний у англійській мові 

(приблизно у 1836 р.), він був колоквіалізмом зі смислом «old-fashioned» 

(«старомодний»). 

Існують різні точки зору на діахронний аспект розвитку терміна rococo. 

Термін розглядається як комбінація французьких слів rocaille (мушля, дроблене 

каміння) та coquilles (мушлі); або як комбінація італійського слова barocco 

(дивний, вигадливий; мушля неправильної форми) та французького слова rocaille; 

або як гумористична альтерація слова  rocaille [442, с. 757–770, 870 – 903; 291; 

275]. 

Аналізуючи семантичну структуру терміна, діахронний аспект розвитку 

слова, екстралінгвістичну інформацію та кореляційну опозицію rocaille :: rococo, 

виявляємо, що структура семантичного інваріанта слова-терміна rococo включає 

семантичні компоненти інваріанта слова-терміна rocaille. Але диференційний 

семантичний компонент «скам'янілість, мушля» змінює свою актантну позицію у 

структурі інваріанта на користь семантичного інваріанта суфікса – (c)oco, що 

виявляється у відсутності у складі лексеми слова rococo смислу «завиток, 

прикраса у вигляді мушлі, завитка мушлі». Але вищезазначений  семантичний 

компонент, як і раніше, залишається у складі образної частини та ідеї інваріанта 

терміна  rococo та бере участь у створенні інших смислів. Проте у процесі аналізу  

помічаємо появу в інваріантному комплексі семантичних компонентів терміна  

rococo нової семантичної ознаки – «остання, завершальна стадія барокко», яка у 

своєму складі містить такі семантичні компоненти (піднапрями): «найбільший 

ступінь складності (переплетеності, пишноти) форм»; «присутність відчуття 

початку розпаду (як у будь-якій завершальній точці розвитку)». Додамо, що у 

цьому семантичному піднапрямку яскраво виражений  (поруч із образною 

частиною) символічний рівень інваріанта, що виявляється у появі нових, вже 

негативно забарвлених конотативних семантичних ознак (з’являється 

насмішкуватий, критичний, зневажливий відтінок) – «old-fashioned» 

(старомодний) (як от: «This old-fashioned Rococo does not fit into the interpretation 
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we have assigned to the chair» [450]; «He exclaims, enthuses-he is all 

flourishes, rococo gestures, exquisite manners; impossibly elegant, spotlessly groomed 

with silver hair combed straight back.» [406];), «florid» (квітчастий (кричущий)), 

«excessively ornamental» (надмірно прикрашений) («Baroque's final Rococo phase 

was an intoxicating riot of frothy surface decoration…» [369]).  У випадках, коли 

опозиція rocaille :: rococo нейтралізується (коли, наприклад, термін rococo 

вживається без свого конотативного (емоційного, зневажливого, критичного) 

семантичного компонента), тоді стає можливою заміна  одного терміна іншим 

(тобто рівнозначне вживання обох термінів – rocaille та rococo). Найчастіше це 

відбувається під час емоційно нейтрального опису стилю як такого у текстах 

наукового (академічного) характеру: «The rococo (or rocaille) style was pioneered in 

England by Matthias Lock in 1740…» [379].  

Цілісна складна структура семантичного інваріанта уможливлює існування 

таких явищ, як семантична осциляція, коли виявляється не якийсь один бік 

семантичного інваріанта, а він присутній увесь (зі своїми дискретними 

семантичними ознаками та недискретним образом, і символічним рівнем). 

Наведімо для прикладу цитату відомого вченого в галузі комп’ютерних 

технологій А. Перліса: «In the long run every program becomes rococo – then rubble» 

[416]. Ми спостерігаємо, на наш погляд, не тільки метафоричний рівень (хоча 

присутнє порівняння комп’ютерної програми зі стилем рококо, де до того ж 

буквально вживається дієслово «rubble» (руйнуватися, розсипатися на кам’яні 

уламки)), але і символічний рівень, де присутня глибока аналогія із процесом 

розвитку взагалі, де занадто велика складність, переплетеність елементів, вже 

дещо «нудно-солодка» краса є провісниками та символами близького в'янення і 

т.п. 

Символічний рівень у структурі семантичного інваріанта дає можливість 

цілісному інваріантному образу та його окремим диференційним семантичним 

компонентам виступати певною моделлю, яка може переноситися на різні 

семантичні поля та створювати таким чином нові смисли у структурі терміна. Так, 

смисл «стиль музики XVIII ст. …» вказує на використання контрапунктів – 
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мистецтва поєднувати у єдине ціле самостійні мелодії, які звучать одночасно, так 

звану поліфонію. Тут спостерігаємо реалізацію тих самих інваріантних ознак – 

«динамізм», «переплетення форм», «легкість, веселість», «складна поліхромія» і 

т.д. – тільки змінюється «матеріал», на якому реалізується інваріант – з художніх 

засобів «візуальних» мистецтв (живопис, архітектура, декоративне мистецтво і 

т.д.) на музичні засоби (звуки, та їх музична обробка). 

 

 

Визначимо і проаналізуємо семантичну структуру інваріанта наступного 

елемента словотвірного гнізда із коренем rock-(rocaille) – терміна baroque.      

Лексикографічні джерела [284, с.  98; 291; 275; 282; 285;  290; 296] експлікують у 

ньому такі смисли:  baroque – n 1) a style of architecture and decorative art that 

flourished throughout Europe from the late 16th to the early 18th century, characterized 

by extensive ornamentation  –- стиль архітектури та декоративного мистецтва, яке 

розквітло по всій Європі з кінця XVIст. до початку  XVIIIст., та характеризується 

великим прикрашанням [Додаток А.7] ; 2) a 17th-century style of music 

characterized by extensive use of the thorough bass and of ornamentation – стиль у 

музиці XVIIст., який характеризується широким використанням досконалих 

голосових партій та прикрашанням;  3) any ornate or heavily ornamented style – 

будь-який вишукано чи масивно прикрашений стиль;  adj –  4) denoting, being in, 

or relating to the baroque – такий, що позначає, чи пов’язаний зі стилем бароко; 5) 

(of pearls) irregularly shaped – (про перлину) неправильної форми. 

Походження терміна викликає багато дискусій. Слово в англійську мову 

запозичене у XVIII ст. з французької, від португальского barroco – нерівна, 

неправильної форми перлина, чи італійське barocco. Латинські слова bis-roca та 

verruca означали «покручений камінь» та «дефект у дорогоцінному камінні» 

відповідно. Спочатку (у другій половині XVIII ст.) термін набув дещо 

негативного смислу (серед синонімів до слова barocco в італійській мові є слова 

«дивний», «манірний», «недоладний»).  
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На основі лексикографічних даних, екстралінгвістичної інформації, та 

аналізу  багатовимірної тернарної опозиції  baroque :: rocaille :: rococo 

визначаємо семантичну структуру інваріанта терміна baroque. Виявляємо, що до 

семантичної структури інваріантів термінів rocaille та rococo додаються 

диференційні компоненти «велич та пишність», та як наслідок,  – підсилюється 

інтенсивність семантичної ознаки «ефектна видовищність». Вагомим є те, що 

диференційна ознака «наявність симетрії» відрізняє термін baroque від термінів 

rocaille та rococo. У структурі семантичного компонента «гіперболізація» суттєво 

підсилюється інтенсивність семантичної ознаки «контрасти масштабів та 

ритмів, світла й тіні» (цікавим є той факт, що семантичний компонент 

«наявність контрастів, двоїстість» входить і до структури семантичного 

інваріанта терміна  grotesque). Ступінь інтенсивності семантичної ознаки 

«легкість, веселість» суттєво знижується через підсилення компонента 

«пишність, велич». Конотативний компонент «елемент негативного ставлення»  

також присутній, як і в семантичному інваріанті  терміна rococo, проте у меншій 

мірі (опозиція rococo :: baroque). 

Розглянемо опозицію baroque :: rocaille :: rococo :: grotesque.  У термінах 

baroque, rocaille, rococo відсутні семантичні компоненти – «страх» та, відповідно, 

«гра зі страхом». Семантичний компонент «легкість, приємність, веселість», як 

підкомпонент спільної для усіх членів даної опозиції семантичної ознаки 

«природність» та «відчуття простору», виявляє у семантичній структурі 

інваріантів термінів baroque, rocaille, rococo найвищий ступінь інтенсивності 

порівняно із інваріантом терміну grotesque. Наростання інтенсивності цієї ознаки 

дає можливість простежити градуальна опозиція baroque :: rococo :: rocaille. 

Диференційний семантичний компонент «дивність» має у термінах  baroque, 

rocaille, rococo (порівняно із терміном  grotesque) найменший ступінь 

інтенсивності та не переходить у семантичний компонент «потворність» 

(скажімо, наскільки можливим є вислів «ugly features of some grotesque figure», 

настільки ж неприйнятним буде вислів «ugly features of some baroque (rococo, 

rocaille) work»). 
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Семантична опозиція baroque :: rococo :: rocaille та попереднє дослідження 

семантичної структури інваріантів усіх членів даної опозиції дає можливість 

дійти висновку, що експліцитно (морфематично відображено у корені) усі ці 

терміни мають у структурі своїх інваріантів один спільний компонент – «мушля, 

окам’янілість», а імпліцитно (не відображено морфематично) – усі спільні із 

термінами grotto та grotesque семантичні ознаки (за виключенням 

вищезазначених, виокремлених у опозиції baroque :: rocaille :: rococo :: 

grotesque), але з різним ступенем інтенсивності. Ці явища, на нашу думку, можна 

пояснити тим, що у структуру інваріантів входять не тільки дискретно 

виокремлені семантичні ознаки, але і образи, ідеї та символічний (а часто і 

міфологічний) рівні, що уможливлює зв’язок інваріантів (та усіх рівнів, що 

входять до їх складу). 

Необхідно окремо відзначити вплив афіксів у структурі інваріантів. Так, у 

терміні rocaille інваріант суфікса – aille виявляється не тільки формально – у 

димінутивній функції, але й у створенні нового образа – теж пов’язаного, 

звичайно, із інваріантом кореня – roc- (rock-), але нового – «дрібне каміння, 

окам’янілість, мушля» та появи, відповідно, нових семантичних компонентів у 

структурі (та образній і символічний частині) інваріанта терміна, утвореного за 

допомогою даного суфіксу. Суфікс – (c)oco у терміні rococo привносить також 

новий семантичний компонент у семантичну структуру створеного терміна 

(конотативний семантичний компонент з емоційним забарвленням – 

насмішкуваті, критичні, зневажливі відтінки (розглянуті вище)). 

Також спостерігаємо складне явище іконічності морфематичного складу 

слова: морфематичне перенасичення у терміні rococo (за різними версіями – 

утвореного від:  baroque та rocaille, rocaille та coquille, rocaille та суфіксу– (c)oco) 

іконічно відображає перенасичення реальних якостей денотату rococo – надмірна 

пишність, перевантаженість художніх форм. 

Вищенаведені багатовимірні та багаточленні семантичні опозиції, як 

своєрідний підсумок, наочно демонструють зв’язок між термінами, в яких 

експліцитні (виражені морфематично) семантичні компоненти не розкривають 
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зв’язок між досліджуваними термінами (grotto(crypt) – грот, склепіння, тайник…, 

grotesque – знайдений у гроті, той, що належить гроту…, roc (rock) – камінь, 

rocaille – дрібне каміння, мушля…). Але завдяки тому, що семантичний інваріант 

має складну структуру, яка складається не тільки з експліцитних (момент 

«логоса» у слові), але й імпліцитних (морфематично не виражених) семантичних 

компонентів (певну частину яких можна виокремити дискретно) та образа-ідеї-

ейдоса (плюс апофатичний момент), та символічного рівня, цей зв’язок стає 

можливим.  Проведений аналіз також виявив інший ракурс багаторівневості 

структури семантичного інваріанта – цю структуру формують два основних 

базових рівня.  «Мисленнєво-дискурсивний» (як зазначає О.Ф. Лосєв) рівень – 

раціональний, дискретний за своєю природою охоплення ознак денотата, та 

безпосередньо інтуїтивний рівень – недискретний, ірраціональний, символічний, 

який дозволяє охопити одразу цілісний образ, та передбачає наочність, 

«картинність» способу цього охоплення (але не тільки візуальну, але і  наочність, 

«картинність», цілісність мисленнєвого, розумового образа як сукупності 

ноематичних смислів полісемічного слова-терміна). І тільки поєднання цих двох 

рівнів в інваріанті слова уможливлює його семантичного розвиток. 

Виявлення цього зв’язку дозволяє пояснити складні термінологічні 

взаємозв’язки  та утворення з різних кореневих основ груп термінів, які 

відображують художні елементи, поняття та напрями, що мають, як виявляється,  

багато спільних рис.  
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3.2. Структурно-семантичні параметри інваріанта термінів тематичного ряду  

концепту LUMEN (LIGHT) (illumination, illustration, luminism, impressionism) 

 

3.2.1 Структурно-семантичні параметри і рівні інваріанта термінів 

illumination, illustration, luminism. Концепт у інваріанті кореневої морфеми та 

інваріанти афіксальних морфем 

 

Почнімо виокремлення і дослідження семантичної структури інваріанта 

термінів даного тематичного ряду з аналізу термінів з  морфологічною основою 

illuminate-. 

Лексикографічні джерела [287, с. 1310–1311; 291; 275; 282; 296] описують 

наступні смисли термінів із такою основою: illuminate  vb 1) (tr) to throw light in or 

into; light up – проливати світло на чи в; освітлювати; 2) (tr) to make easily 

understood; clarify – робити доступно, легко зрозумілим; пояснювати; 3) to adorn, 

decorate, or be decorated with lights – прикрашати, декорувати, чи бути 

прикрашеним вогнями; 4) (tr) decorate (a page or initial letter in a manuscript) with 

gold, silver, or coloured designs – декорувати (сторінку чи велику літеру у 

манускрипті)  золотом, сріблом чи кольоровими композиціями; 5) (intr) to become 

lighted up – освітлюватися, світитися, сяяти;  adj 6) archaic made clear or bright with 

light; illuminated – ясний, світлий чи блискучий, яскравий від світла; 

ілюмінований; noun 7) a person who has or claims to have special enlightenment. – 

особа, яка має чи стверджує, що має, особливе духовне просвітлення.  Термін 

утворює деривати: illuminated – a. that has been or is being illuminated; illuminatingly 

adv. – in an illuminating manner – у манері ілюмінування. 

illumination noun 1) the act of illuminating or the state of being illuminated – дія 

чи стан освітлення;  2) a source of light – джерело світла; 3) (often plural) chiefly 

Brit.  a light or lights, esp coloured lights, used as decoration in streets, parks, etc. – 

світло вогнів, особливо кольорових вогнів, яке використовується як прикраса 

вулиць, парків і т.д.; 4) spiritual or intellectual enlightenment; insight or understanding  

– духовне чи інтелектуальне просвітлення; проникливість чи розуміння; 5) the act 
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of making understood; clarification – дія, направлена на те, щоб зробити щось 

зрозумілим; прояснення, пояснення; 6) the art of illuminating a manuscript;  [count 

noun] an illuminated design in a manuscript, an illuminated page. Formerly also, the 

colouring of maps or prints. – мистецтво ілюмінування манускриптів; [зчисленний 

іменник] ілюмінована композиція у манускрипті, ілюмінована сторінка. Колись – 

також прикрашення мап чи відтисків; 7) the use of light and shadow in art  – 

використання світла і тіні у мистецтві, 8) physics another name (not in technical 

usage) for illuminance – фізика інша назва (не у технічному використанні) для 

терміну illuminance. 

Illuminator – noun 1) a shedder of spiritual light, a spiritual enlightener. Now 

only as fig. use  – той, хто випромінює духовне світло, духовний просвітитель; 2) a 

person who or thing which lights up something; an illuminating agent   – особа чи річ, 

яка освітлює що-небудь; 3) a person who illuminates manuscripts – особа, яка 

ілюмінує манускрипти; 4) an intellectual enlightener; a giver of knowledge or 

understanding – інтелектуальний просвітитель; той, хто несе знання чи розуміння. 

Для детальнішого аналізу семантичної структури терміна та виокремлення 

його інваріанта розглянемо діахронний аспект розвитку термінів та їх 

словотвірної основи. Основа термінів illumination, illuminate, illuminator походить 

від латинського illuminare – освітлювати (від lumen – світло). Корінь  lumen 

походить,  зрештою, від індо-європейського *leuk- (світ, сяяння, блиск, 

яскравість), * louk-, *luk-, який також створив грецьке leukós – «яскравий, 

блискучий, такий, що світиться, сяючий, білий» (джерело латинського lūx – 

«світло»), lūmen («світло», звідки і англійське luminous – такий, що світиться; 

блискучий; видатний; просвічений), lūcēre (сяяти, світити), lūstāre (освітлювати, 

світити, звідки похідні англійські  illustrate та lustre (глянець, блиск, відбите 

світло; лиск, блиск, пишнота; люстра чи прикраса з кришталевими підвісками; 

майоліка і т.д.), та lūna. Його основним преісторичним західно-германським 

дериватом було *leukhtam, від якого виникли германське та голландське licht та 

староанглійське leoht (leht) – «світло, денне світло; такий, що світиться, 
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блискучий, прекрасний», та сучасне англійське light [294, с. 340; 287, с. 1310–

1311;  291; 275; 281]. 

Спочатку, у XIVст. англійські терміни існували у смислах: illumination - 

«spiritual enlightment, divine inspiration» – духовне просвітлення, Божественне 

натхнення; «an instance of spiritual enlightment; an ispiration, a revelation» – випадок 

духовного просвітлення; натхнення, одкровення, Богоодкровення; illuminate – 

«shed spiritual light on, enlighten spiritually» – випромінювати духовне світло, 

просвіщати духовно, та «to set off, illustrate» - виділяти, відтіняти, вигідно 

підкреслювати під час ілюстрування.  Також у XIVст. існувала дієслівна форма 

enlumyen, яка мала значення «прикрашати рукописний матеріал золотом, сріблом, 

яскравими, соковитими кольорами» (від старофранцузького enluminer, що 

походить від пізньолатинського inlūmināre), та пізніше, у XV – XVI ст. ця 

дієслівна форма перетворилася на illuminate. Так виник смисл «to light up, shine 

on» (освітлювати, запалювати, оживляти, виблискувати), аналогічно, як і у слова 

illumination приблизно у 1560 р. з’явився смисл  «action of lighting» (освітлення 

(фізичне, світлом)). 

Перейдімо до визначення структури семантичного інваріанта термінів з 

основою illuminate-:  

– ядром структури семантичного інваріанта є образ-інваріант, ідея «світло + колір 

(кольоровість, кольори, які створюють це світло)», у складі якого міститься 

експліцитний, морфематично виражений семантичний компонент «світло», що є 

експліцитним, морфематично вираженим. Зазначені два складних компоненти-

образи («світло + колір») є нерозривно поєднані між собою, як фізично 

(спектрально), так і психологічно, (про що говорить і діахронний аспект розвитку 

як кореневої морфеми lūmen, так і смислів слів-термінів illumination та illuminate), 

та є складною системою семантичних підкомпонентів.  Як результат авторського 

дослідження, наводимо для виокремлення структурних компонентів інваріанта 

семантичні опозиції – illuminated manuscript :: gravure; to illuminate :: to darken; 

illumination :: darkness; to illuminate :: to obscure («…elaborate illuminations …The 

same symbols and ideas run through all of them - there are the same strange, elongated, 
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contorted, intertwined figures; the same rich mosaics of interlaced lines--so minute, so 

delicate, so rich in brilliant colours, that the border of the page seems powdered with 

crushed jewels.»  [458, с. 277]). Особливо потрібно відзначити, що концепт 

«світло» (LUMEN, LIGHT) є взагалі одним із базових концептів, одним із 

універсальних когнітивних образів, базових архетипів, якому притаманна складна 

сукупність дискретних та недискретних характеристик, що знаходить своє 

вираження у цілій системі візуальних образів і семантичних (у т.ч. і 

конотативних) ознак;  

– подальший аналіз засвідчує, що із попереднім семантичним компонентом – 

складним образом «світло + колір (кольоровість)» є злитим воєдино, та із нього 

виникає наступний складний  імпліцитний диференційний компонент – образ 

«гармонія», який розкладається, у свою чергу (як недискретний єдиний образ та 

ідея, що сприймаються одночасно і ірраціонально, і раціонально) на систему 

основних (теж імпліцитних) підкомпонентів (які можна виокремити дискретно): 

«краса» («…the gorgeous manuscripts, such as the Gospels of Durrow and of Kells….» 

(illuminated manuscripts) [458, с. 276]), «ясність», «структурна ясність – порядок, 

впорядкованість», «позитивне сприйняття (відчуття позитивності)». 

(Семантичні опозиції – illumination :: ignorance; to illuminate :: to confuse (to 

conceal); art of manuscript illumination :: unskillful restorations; illuminated 

manuscripts :: bad cheap copies of books). («One cannot wonder, therefore, that 

Giraldus Cambrensis, when over in Ireland in the reign of Henry II, on being shown an 

illuminated Irish manuscript, exclaimed, «This is more like the work of angels than of 

men!»»  [458, с. 276]); 

 – експліцитний диференційний компонент, який належить префіксу il- (варіант 

префікса in-) та означає зміну стану, рух у напряму цього змінення, рух усередину 

чогось. 

          Уся ця система  семантичних компонентів, які нерозривно поєднані в 

єдиний образ – інваріант (до того ж, ця образність має складну природу – це не 

тільки візуальний, але і мисленнєвий, і почуттєвий образ, ідея, «другий 
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симболон» (за термінологією О.Ф.  Лосєва)) буде присутньою в усіх смислах 

слова (тобто в усіх семантичних полях):  

– так, у семантичному полі «душевний та духовний світ» – духовне та душевне 

просвітлення («I am the hero of the struggle between despair and illumination, which 

is not a shaky  buoyancy but claritas.» [409]), осяяння («I tell them that I do not do 

anything without asking God for wisdom and illumination.») [350]; духовна 

проникливість (illumination); людина особливого духовного стану 

(«просвітлений») (illuminate));  

– відповідно, у семантичному полі «інтелектуальний, розумовий  світ»  –

illumination: пояснення, розуміння («Aspects of these large, complex topics are 

beginning to be addressed by Asian, European, and American colleagues in recent 

conferences, symposia… However, more sustained and regular dialogues are needed for 

mutual illumination.» [325], «Full illumination required ninety of your years and 

involved approaching an associate species to ascertain their feelings concerning 

Traders.» [449]), інтелектуальна проникливість (ясність розуміння сенсу та 

порядку речей та Всесвіту), інтелектуальне просвітлення («But American civic life 

needs an honest broker, one who possesses the poet's core values of illumination, 

imagination, reflection, and sincerity.» [315]), осяяння. Illuminate: робити ясним, 

зрозумілим («Can such rarefied ideas really help us to face the challenges of our own 

time? Can they really help to illuminate  Pope Francis' mission to overcome the 

globalization of indifference?» [429];  

– далі, у семантичному полі «сфера фізичного, матеріального світу» – illumination: 

фізичне світло, яке нерозривно пов’язане з кольорами – освітлення («…and about 

the lone candle he was given as means of illumination  in the evenings…» [307]); 

кольорові вогні (та прикрашання ними) («Parenting rules # At the save the children 

Illumination Gala on Nov. 19, the Superstar Duo shared some of their mom and dad 

must-dos» [309]); сяяння, яке сприймається завжди як барвистий образ; джерело 

світла («The researchers claim the bright areas must be water ice because that substance 

would be stable under the Sun's illumination  at the observation time» [445]). 

Illuminate: освітлювати світлом, вогнями (тобто робити ясним, видимим) («candles 
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illuminate  the dining room in a soft glow» [299]; прикрашати вогнями (світлом); 

освітлювати у смислі «примушувати сяяти, виблискувати»; 

–  у семантичному полі «мистецтво» цей вплив образа-інваріанта має особливу 

можливість бути розкладеним на низку диференційних семантичних 

підкомпонентів, оскільки цей образ передається зображальними засобами (тобто 

«матеріалом» для втілення інваріанта у цьому семантичному полі слугують вже 

художні засоби – кольори (у т.ч. золото й срібло), малюнок, композиція  і т.д.) 

(Illumination: прикрашання манускриптів [Додаток А.8] (як от: «But in fact it has 

deep roots in cartography, the  illumination of manuscripts…» [389], «An 

illumination   of 1465 from Jean de Roze's Chronique du Roi Louis XI showing the 

coalition of nobility, including the Dukes of Berry and Brittany, against the king.» 

[459], «For the present purposes, however, the Barozzi illumination   is most revealing 

in its iconography» [352]), прикрашений таким чином фрагмент манускрипта 

(folios of the Book of Kells, containing small illuminations); використання світла і 

кольорів для створення художніх образів («…In this painting, Rubens isolates the S-

curve of the saint's body against a troubled sky, with only a glimpse of light above the 

horizon on the lower right to contrast with the supernatural  illumination of the central 

figure….» [341]. Illuminate: «…group of artists who illuminated a Psalter made for use 

in East Anglia which is now in Douai.» [295, с. 77]). Illuminator: «In the 1330s some 

of the Italian weightness was lost, though illuminators retained their interest in 

modeling and 3-dimensional space (e.g. in the St. Omer Psalter…).» [295, с. 78]. До 

того ж, на нашу думку, у семантичному полі «мистецтво» у смислах 

досліджуваних термінів є актуалізовані  та поєднані між собою семантичні ознаки 

і духовного, і інтелектуального, і фізичного(матеріального) семантичних полів 

(« From whence, then, did the Irish, the acknowledged founders of Celtic art in Europe, 

derive their ideas of ornamentation? This is one of the historical mysteries which, like 

the origin of the Round Towers, still awaits solution.» [458, с. 275]; «Thus, the Irish 

can be tracked, as it were, across Europe by their illuminated footsteps. They were 

emphatically the witnesses of God, the light-bearers through the dark ages, and above 

all, the faithful guardians and preservers of God's sacred Word.» [458, с. 279]). 
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         З метою подальшого виокремлення диференційних семантичних ознак, у 

яких проявляється семантичний образ-інваріант основи illuminate- у термінах 

мистецтва, перейдемо до аналізу бінарної багатокомпонентної семантичної 

опозиції illumination :: illustration (вибір другого члену опозиції зумовлений тим, 

що illustration є одним із найближчих синонімів терміна illumination):  

– передусім, основа цієї семантичної опозиції (спільна семантична ознака) 

«характер, вид зображення» уможливлює виокремлення у членів опозиції таких 

диференційних семантичних ознак.  У терміна illumination: «складність 

зображення, надзвичайна делікатність, ретельність виконання та насиченість 

деталями» («The volume contains facsimiles from all the principal illuminated Celtic 

manuscripts of Europe, …the majority of them with the aid of a magnifying glass, so 

minute and delicate are the lines of ornamentation to be represented.» [458, с. 275]), 

«зображення є надзвичайно багатим символічно та художньо», «наявність 

пишного орнаментування» («The decorative opulence and bold patterning of such 

illuminated manuscripts…» [412]; «The peculiarities which chraracterize true Celtic art, 

…or manuscript illumination, consist in the excessive and minute elaborations of 

intricate ornamental details, such as the spirals, the interlaced ribands, and the entwined 

serpents and other animal forms…»  [458, с. 276]), «багате оформлення бордюрів, 

великих літер» (бордюр – це орнаментальна прикраса у вигляді різноманітних 

мотивів, які повторюються послідовно уздовж прямої лінії. Використовується для 

обрамлення текстів та ілюстрацій) («The Greek and Latin manuscripts are not 

illuminated, but are adorned with intercalated pictures; Irish art differs from them in 

many respects amongst others, in having the figures and rich ornamentations printed on 

the leaves and borders of the book itself.»  [458, с. 277]). (Семантичні опозиції – an 

historiated initial from the illuminated French gradual that depicts Louis XII healing the 

sick (c. 1500) :: Initial letters in  illustrated Encyclopaedia of Contemporary American 

Culture; illuminated Initial letter of the Magnificat, from the Book of Hours of Gian 

Galeazzo Visconti :: Initial letters in illustrated Galsworthy compact edition) («…a 

highly illuminated copy of the Gospels… It is a perfect and beautiful specimen of the 
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Irish style of the eight century, and the initial letters can only be compared to those of 

the Book of Kells.»  [458, с. 280]), «обов’язкова вишукана каліграфія», «дуже 

часте використання гротесків» («In illuminated manuscripts… the ultimate source 

of much of this grotesque imagery is in Roman art; some of themes came from the 

combat scenes between men and beasts…» [295,  с. 110], «…illuminated Brussels 

Peterborough Psalter…Border decoration frames the main liturgical divisions of the text 

in meandering foliage, inhabited by grotesques, birds, animals and leaves, often 

naturalistic, and sometimes arranged into anecdotal scenes unrelated to the text… Yet 

another Psalter from Peterborough … includes grotesques where they have some 

connection with the text. This figures have broad chins and their drapery displays 

curiously «troughed» folds.» [295, с. 77]).  

         У терміна illustration виокремлюємо, відповідно, такі диференційні 

семантичні ознаки: «зображення є будь-яким за складністю, кількість деталей не 

має значення (можливе й поодиноке зображення)», «художність та 

символічність можуть бути вираженими практично на будь-якому рівні (у т.ч. й 

бути взагалі відсутніми)» (семантичні опозиції – refined illuminations in aincient 

manuscript :: technical illustrations in tutorial; intricate ornaments of  illuminated 

manuscript :: poorly illustrated edition);  

– аналіз виявив, що наступною основою семантичної опозиції illumination :: 

illustration  (спільною семантичною ознакою) є «обов’язковість/необов’язковість 

наявності кольоровості». Ця основа дає можливість виявити у членів опозиції 

такі диференційні семантичні ознаки.  У терміна illumination: диференційний 

семантичний компонент «обов’язковість наявності кольоровості». У терміна 

illustration: «кольоровість є необов’язковою (можливі і графічні зображення)». 

(Семантична опозиція – dazzling illuminations in ancient manuscript :: draft – 

illustrations in technical textbook); 

 – наступною для аналізу є основа семантичної опозиції (спільна семантична 

ознака) «характер кольоровості (кольорів)», яка дає можливість виявити у членів 

опозиції такі диференційні семантичні ознаки. У терміна illumination: «особливі 
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вимоги до кольорів – глибокі, яскраві, соковиті природні тони, обов’язкове 

багатство палітри», «наявність золота (часто – і срібла)», «фарби, виготовлені 

з натуральних пігментів та мінералів» (звідси походить семантичний компонент 

«особлива насиченість кольорів та враження, яке вони справляють»). У терміна 

illustration: відповідно, диференційні семантичні компоненти – «у випадку 

наявності кольоровості (тобто, коли зображення не є графічним) вимоги до 

кольорів (палітри і т.д.) не є регламентованими», «наявність золота та срібла 

зустрічаються надзвичайно рідко», «переважно синтетичні фарби». 

(Семантичні опозиції  – deep colours of the illuminations in  manuscripts :: colourless 

print of illustrations in  inexpensive book;  pigmens of illuminated manuscripts :: 

modern printer`s ink for illustration); 

– основа семантичної опозиції «вид книги (основи для зображення)» дає 

можливість виокремити у членів опозиції наступні диференційні семантичні 

ознаки. У терміна illumination: «старовинний манускрипт (рідко – мапа, чи 

друковане видання, яке імітує ілюмінований манускрипт)», «ручна робота» 

(«…the singular beauty and firmness of the writing, and the exquisite delicacy of the 

minute and elaborate illuminations, there at once an Irish hand is recognized as 

worker...»   [458, с. 276–277], « …Irish scribes were employed to make copies of the 

Gospels and teach the splendid art of illumination in the English monasteries. »   [458, 

с. 279]). У терміна illustration: «будь-яка книга», «як правило, друкована робота». 

(семантична опозиція – «October», illuminated manuscript page from «Les Très 

Riches Heures du duc de Berry» :: «Cinderella», Gustave Doré illustration in «Fairy 

Tales»). ««The gorgeous missals and illuminated Gospels, instinct with life, genius, 

holy reverence, and patient love, were destined to be replaced soon after by the dull 

mechanism of print…»  [458, с. 280]. 

          Таким чином, можемо стверджувати, що визначені вище групи семантичних 

компонентів, які входять до складу семантичного образа-інваріанта, можуть 

також бути представленими як слоти різних підфреймів єдиного складного (дуже 
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розгалуженого за своєю структурою) фрейму «illumination» (та фрейму 

«illuminate»). 

           Акцентуємо на тому, що особливе місце у структурі семантичного 

інваріанта займають символічний та міфологічний рівні, які пронизують та 

об’єднують його структуру. Як стверджує О. Ф. Лосєв, «… кольори, які ми 

сприймаємо, є завжди міфічно, необхідним чином почуттєвими… Так, кожен 

цілком реально сприймає, наприклад, теплі кольори, холодні кольори, жорсткі 

кольори. Це значить, що у даному сприйнятті (ми мусимо назвати його міфічним) 

тепло та холод сприймаються зором, вони є видимими.» [89,  с. 31]. Так, ми 

спостерігаємо, що образ світла, який складає ядро семантичного образа–

інваріанта терміна  illumination, і розкладається на складну систему 

диференційних семантичних компонентів,  сприймається складним чином, і 

фізичне сприйняття відіграє у цьому процесі дуже велику роль. До того ж, це 

абсолютно не є суб’єктивним «психологізмом», адже «…Ніхто ніколи не 

сприймає колір без цих та подібних до них вражень…» [89, с. 50].  Л.Вітгенштейн, 

відзначаючи особливу роль символічного рівня у семантиці кольорів, писав: 

«колір спонукає нас філософствувати» [40, с. 57]. Втім, поєднання системи 

семантичних компонентів образа (фрейму, концепта) «кольоровість» із системою 

семантичних компонентів образа «світло» є нерозривним, і реалізуються вони у 

цілісній структурі семантичного інваріанта, що підтверджується глибинними 

взаємозв’язками між смислами у структурі полісемічного терміна illumination. 

О.Ф. Лосєв зазначає, що «Певну міфологію має сонячне світло… Колір – це 

явище вторинне у порівнянні зі світлом… Кольоровість – там, де світло бореться 

із речами і само ніби упредметнюється (уречевляється). Тому колір є завжди 

насиченішим та важчим за світло, більш  речовинним та почуттєвим. У світлотіні 

око все ще продовжує тільки дивитись; у сприйнятті ж кольору око вже сприймає 

дотиком речі. Колір є принципово тілесним, тобто тривимірним, у той час як 

світло є … немасивним.» [89, с. 53, 254–255].  

Таким чином, інваріантний образ поєднання світла та кольоровості ніколи 

не сприймається «просто», у ньому завжди є присутній символічний та 
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міфологічний рівні, що і створює відчуття «чудесного освітлення ілюмінованої 

сторінки» (яке може виглядати на перший погляд як потенційний, периферійний 

семантичний компонент смислу), а фактично, на нашу думку, входить до складу 

ядра семантичного образа-інваріанта терміна  illumination («These illuminated 

borders have the glitter and radiance of a setting of jewels, and are thus admirably suited 

to fulfil the true object of all ornamentation, which Mr. Ruskin defines as being 

«beautiful in its place, and perfect in its adaptation to the purpose for which it was 

employed»»  [458, с. 279]). До того ж, «освітлення» сторінки тут іде від власне 

кольору (кольоровості) зображень, а не просто від джерела світла, та, крім того, 

ступінь інтенсивності цієї системи семантичних компонентів «світло + 

кольоровість» у структурі семантичного інваріанта терміна illumination є, як 

бачимо, більшою, ніж у структурі інваріанта терміна illustration. Наведімо 

текстовий приклад: «The earnest religious faith, the love of gorgeous colouring, the 

tendency to express ideas by symbol, and the vivid imagination that delights in the 

strange and unusual, often fantastic and grotesque, in place of the absolute and real, 

combined with the patient and minute elaboration of details, so truly Oriental in its 

spirit, specially mark Irish ornamentation. All these reverential, artistic, fanciful, and 

subtle evidences of the peculiar Celtic spirit find a full and significant expression in the 

wonderful splendours of early Irish art, as seen chiefly in the ancient illuminated 

manuscripts.» [458, с. 274].  

Варто додати, що диференційні семантичні компоненти «багате 

використання золота, срібла» та «особливі вимоги до кольорів – глибокі, яскраві 

тони, надзвичайне багатство палітри» містять у собі на символічному рівні 

велику кількість семантичних пластів та демонструють у ілюмінованих церковних 

манускриптах «красу небесної мудрості» [316]:  «Truly, these artists offered up the 

sacrifice of love. Their lives and the labour of their lives were given humbly, silently, 

reverently to God, and the glory of God's Word. They had no other aim in life, and 

when the work was done, a work so beautiful that even now the world cannot equal it, 

… but the manuscript ends with some simple devotional words, his name, and the desire 

to be remembered as the writer,… this was all he asked or hoped for in return for the 
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years of youth and life he had incarnated in the illuminated pages of the Gospels.»  

[458, с. 277], або «…all beauty were then considered to be the most acceptable homage 

which man could offer to the God who created all beauty, and fitted the human soul  to 

enjoy and manifest the spiritual, mystic, and eternal loveliness of form, and colour, and 

symmetry.» [458, с. 281]. Зазначимо, що золото використовувалось як знак 

особливо піднесених та хвалебних частин тексту, фрагменти життя Христа, 

тексти Євангелій іноді були цілком написані золотом та особливо пишно 

прикрашені (і кольоровою гамою, і композиційно), як от: «…in the illuminated 

pages of the Gospels… The Word of God was shrined in gold, made rich with gems and 

enamels…»  [458, с. 277]. 

Необхідно також відзначити, що зв’язок семантичного образа-інваріанта із 

семантичними полями «духовна сфера» та «художня сфера, мистецтво»  

проявився у смислах терміна значно раніше, ніж з’явився смисл чисто фізичного 

використання світла – «освітлення». Це явище ще раз демонструє вплив 

символічного та міфологічного рівнів у структурі семантичного інваріанта основи 

термінів illuminate та  illumination. До того ж, на основі проведеного аналізу 

доходимо висновку, що висока ступінь інтенсивності символічного та 

міфологічного рівнів у структурі  семантичного інваріанта зазначених термінів 

супроводжується і дуже високою насиченістю решти диференційних семантичних 

ознак його структури.  

 
 
Перейдімо, враховуючі дані аналізу інваріанта слова-терміна illumination, до 

виокремлення та аналізу семантичної структури інваріанта термінів із 

морфологічною основою  illustrate-: illustrate та illustration. 

Лексикографічні джерела [287, с. 1311; 291;273; 274;  275; 283] фіксують 

такі смисли термінів: illustration   noun 1) pictorial matter used to explain or decorate 

a text – образотворчий матеріал, що використовується для пояснення чи 

прикрашання тексту; 2) an example or demonstration – приклад чи доказ 

(аргументація); 3) the act of illustrating or the state of being illustrated – процес 

ілюстрування (активний та пасивний стани); illustrate verb 1) to clarify or explain 
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by use of examples, analogy, etc. – роз’яснювати, пояснювати, використовуючи 

приклади, аналогії і т.інш.; 2) (tr) to be an example or demonstration of  – бути 

прикладом або аргументом (доказом) чогось; 3) (tr) to explain or decorate (a book, 

text, etc.) with pictures  – пояснювати чи декорувати (книгу, текст і т.п.) 

зображеннями; 4) (tr) an archaic word for enlighten – застаріле слово для enlighten 

(просвіщати; давати духовне знання чи  проникливість; проливати світло на 

щось). 

Аналізуючи структуру лексеми, синхронний та діахронний аспекти 

розвитку термінів  з основою illustrate-, семантичні опозиції (та у т.ч. опозицію 

illumination :: illustration), визначаємо структуру семантичного інваріанта  

illustration (illustrate). Ядро семантичного інваріанта (яке експліцитно та 

імпліцитно відображене в основі – поєднанні префіксальної та кореневої морфем) 

– є притаманним обом термінам (illustration та illumination), але певні зміни в 

його структурі і уможливлюють виникнення нового терміна – illustration, 

незважаючи на фактичну дублетність морфематичної основи обох слів. Таким 

чином, семантичний образ-інваріант термінів illustration (illustrate) зазнає таких 

змін у своїй структурі:  

– семантичний вплив афіксальної морфеми il-, як диференційного семантичного 

компонента, зберігається;  

– у структурі складного диференційного семантичного компонента–образа 

«світло» відбуваються наступні зміни:  

– освітлення вже не чисто фізичним світлом (як результат авторського 

дослідження, використовуємо для виокремлення структурних компонентів 

інваріанта семантичні опозиції – illustrate :: light up; illustrated :: starlit (sunlit, 

moonlit); illustration :: radiance; illustration :: shining. Слова-терміни illustration, 

illustrate, illustrated є слабкими членами усіх цих опозицій за семантичною 

ознакою «фізичне світло»). Цей семантичний компонент – «фізичне світло» – 

формально нейтралізується, але, фактично, на нашу думку, є присутнім в образі-

інваріанті, як такий, що обов’язково входить в семантичний  компонент-образ 

«світло» (та в образ-ідею кореневої морфеми –lustr-). Це (наявність образа 



 185 

«світло» в усіх його проявах) підтверджується наявністю у структурі лексеми 

illustration смислу, який зараз дуже рідко вживається – «the action of making 

someone or something illustrious or famous; the fact of  being made illustrious or 

famous. Now rare.», та застарілих смислів у структурі лексеми illustrate – «shed 

light on, light up, illumine», «make lustrous or bright; adorn», «set in a good light; 

display to advantage»;  

– у структурі семантичного інваріанта актуалізується (починає займати актантну 

позицію) диференційний семантичний компонент «освітлення шляхом пояснення, 

внесення інтелектуальної ясності» (семантичні опозиції – illustration :: ambiguity 

(vagueness); illustration :: flash of inspiration; illustrate :: tangle). Тобто семантичне 

поле «інтелектуальний, розумовий  світ» та відповідні йому семантичні 

компоненти у структурі інваріанта термінів illustration (illustrate) займають 

домінуючу позицію. Проте ступінь інтенсивності  цих ознак є набагато меншою, 

ніж у структурі семантичного інваріанта терміна illumination, та не досягає свого 

«максимума, межі», тобто смислу «інтелектуального осяяння, просвітлення». І, 

тим більше, ступінь інтенсивності цих семантичних ознак не досягає смислів 

«духовного просвітлення», а, тим паче, «духовного осяяння» (зазначені смисли є 

застарілими, і це зараз суттєво відображається на структурі семантичного 

інваріанта). В якості ілюстрації наведімо такі приклади: «It also serves as an 

illustration, albeit not comprehensive, of the Swedish library system, which includes 

almost 300 public libraries, about 4000 school libraries, one national library…» [396], 

«As an illustration, in the 2006-2007 academic year, only 20% of students classified 

with EBD who exited the schools (ages 14 to 21 years) graduated with a diploma…» 

[368], «Across Taeuber's plastic oeuvre, it is difficult to avoid reference to dance; her 

work in every medium calls attention to the dynamics of space, rhythm, and balance. 

But the connection is more than a literal illustration of one medium by another…» 

[304]; 

 –  доходимо висновку, що у семантичному інваріанті-образі основи illustrate- 

відбулися певні «перестановки» в його семантичній та образній структурі. І, як 

наслідок, художній пласт (семантичне поле «мистецтво») у структурі 
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семантичного інваріанта має набагато менший ступінь інтенсивності своїх 

диференційних семантичних ознак, тому що він стає ієрархічно підпорядкованим  

вищезазначеному, домінуючому в даному інваріанті, семантичному рівню 

«інтелектуальне, душевне», та починає відповідати його зниженому (у порівнянні 

із термінами illumination, illuminate) ступеню інтенсивності. Відповідно, 

змінюється набір та ступінь інтенсивності диференційних семантичних ознак, які 

входять до складу даного художнього пласта інваріанта (та, відповідно, у 

художні, мистецькі смисли термінів illustration, illustrate). Відповідно, змінюється 

весь образ денотата, що позначується цим смислом (тобто суттєво змінюється 

характер зображення і т.д.) [Додаток А.8]. Ці зміни можливо визначити під час 

аналізу бінарної багатокомпонентної семантичної опозиції illustration :: 

illumination (який був проведений вище, під час семантичного дослідження слова-

терміна illumination). (Семантичні опозиції – illustated pages :: illuminated pages; 

illustration :: painting of a great master). «Storming the Castle, an illustration  from the 

Story of Corfe Castle by George Bankes, 1853.» [390], «An accompanying 

illustration  made by an indigenous artist pictures a native flower worker seated before 

an assortment of garlands, wreaths, floral staffs, and bouquets…» [333], «Illustration   

by Agostino Aglio, from Viscount Kingsborough's nine-volume Antiquities of Mexico 

(1831-48).» [424];  

– зазначимо, що, відповідно, змінюється (у напряму зменшення) і ступінь 

інтенсивності символічного рівня у структурі семантичного інваріанта.  

 

 

Перейдімо до виокремлення та дослідження семантичної структури 

інваріанта наступного терміна з коренем lumen-  –  терміна luminism. 

Лексикографічні та енциклопедичні джерела [287, с. 1643; 279] подають такі 

описи терміна luminism: 1) a movement in painting concentrating on representing the 

effects of light – напрям у живописі, який є зосередженим на зображенні ефектів 

світла; 2) use of light to produce an object of art – використання світла задля 

створення предмета мистецтва. (Термін-дериват – luminist a) noun  an adherent or 
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practicioner of luminism – прихильник люмінізму, або виконавець, який працює у 

стилі люмінізму; b) adj of or pertaining to luminists or luminism – такий, що 

притаманний люмінізму чи належить до люмінізму чи люміністів. Терміном 

luminism позначуються такі напрями мистецтва: 1) американський стиль 

пейзажного живопису 1850 – 1870 р.р. (передує у часі імпресіонізму); 2) напрям у 

постімпресіонізмі  –  а) у бельгійському живописі кінця XIX – поч. XX ст., б) у 

французькому живописі того ж періоду. [Додаток А.9] («The exhibition 

introduced luminism to a wide audience and enshrined it as one of the leading cultural 

achievements of the nineteenth century in the United States.» [301]). 

Аналітично визначаємо структуру семантичного інваріанту терміна 

luminism:  

– диференційний семантичний компонент, виражений афіксом –ism – «позначення 

процесу або результату» – «художня течія». Даний семантичний компонент є 

вираженим експліцитно; 

– складний диференційний семантичний компонент (образ-інваріант, ідея) 

«світло + колір (кольоровість)», де образ-компонент «світло» є експліцитно, 

морфематично вираженим.  

Виокремлений складний диференційний компонент «світло + колір 

(кольоровість)», аналогічно, як і у термінах illumination  та illustration, 

представляє цілісну структуровану систему імпліцитних семантичних ознак, хоча 

вони структуровані дещо інакшим чином. Ключовими з цих ознак є:  

– диференційна семантична ознака «світло (особлива увага до світла)»;  

– «передання будь-яких  видів світла» (особливо – сонячного, акцент на світлових 

ефектах) (для прикладу, як результат авторського дослідження, наведемо для 

виокремлення семантичних компонентів інваріанта опозиції – luminist paintings :: 

Francisco Goya «Black Paintings»);  

– наступна диференційна семантична ознака є підкомпонентом попередньої  – 

«велика кількість пейзажів, у т.ч. марин (відкрите світло), у портретах та 

камерних сюжетах теж значна присутність відкритого світла» (семантична 

опозиція – Frederic Edwin Church and Fitz Henry Lane luminist landscapes and 
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seascapes :: Peter Paul Rubens paintings) («Also notable is the cool palette of blue, gray 

and green, evoking the fresh feeling of a typical day by the bay.  Luminism was a 

significant aspect of landscape art in the West just as it was in the East. Wherever nature 

provided lakes, rivers, and ocean, painters captured their particular charm in realistic 

landscapes that were also deep expressions of the artists' souls» [301]; «Like the 

Luminists, I paint shore, coast, and sea, so the way they captured light holds a great 

fascination for me…» [455]);   

– далі виокремлюємо такий семантичний підкомпонент – «особливості 

композиції» – часто зображення неба займає більше половини картини;  

– наступний розгалужений семантичний компонент-образ «кольоровість»,  який 

розкладається на такі семантичні підкомпоненти:  

– «особлива роль світлового спектру – кольорів»;  «кольорова гама – чисті 

кольори, смілива кольорова гама» (семантична опозиція – palette of luminism  :: 

palette of expressionism), («John Frederick Kensett…. is considered part of the «second 

generation» of Hudson River painters and of the movement called "luminism". His 

luminist canvases reached their peak in his later years on the Connecticut shore, but the 

1856 canvas shown here, «Lake George», shows his underlying interest in light and its 

effects on sky, mountains, and water and his emphasis on the serene aspects of nature.» 

[447] );  

– семантичний підкомпонент «сміливе поєднання кольорів»;  

– диференційний семантичний підкомпонент «можливість різного ступеня 

пророблення деталей» –  від неуваги до деталей до їх ретельного пророблювання 

(у ретельно проробленому малюнку) (семантичні опозиції – calm, reflective water 

and soft sky in American luminist seascapes :: mosaic of Pierre Bonnard early luminist 

canvases), («Another Yelland work that embraces the same theme in a brighter mood is 

Point Bonita from Point Lobos, Golden Gate (Pl. XV), painted in the early 1880s. By 

then fashions in landscape had shifted from the meticulously detailed realism of 

luminism  toward the looser vaguer pictorial strategies of the French Barbizon painters» 

[301]); 
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 – диференційний семантичний підкомпонент – «можливість різної манери 

нанесення мазків» – від «прихованих» мазків (рівної, плавкої зображувальної 

поверхні) – до сміливих, явно помітних, підкреслених (акцентованих) мазків чи 

крапок (крапкові мазки). (Як у семантичних опозиціях – invisible brush strokes of 

American luminists paintings :: bold brush strokes of Pierre Bonnard luminist paintings; 

smooth, slick finish of American luminists paintings :: «sculpting with paint» art by 

Justin Gaffrey; subtle brush strokes in G.Caleb Bingham   luminist «Fur Traders 

Descending the Missouri» ::  clearly  discernible brush strokes in Emile Claus  luminist  

«Sunset over Waterloo Bridge»). 

         Символічний рівень семантичного інваріанта має доволі високий ступінь 

інтенсивності, поєднуючи усі компоненти його структури у єдине ціле, та створює 

можливість для існування безкінечності дискретних семантичних ознак у складі 

єдиного недискретного образа. «It’s not just the colors that radiate in a Bonnard, 

there’s also the heat of mixed emotions, rubbed into smoothness, shrouded in chromatic 

veils and intensified by unexpected spatial conundrums and by elusive, uneasy figures.» 

[438]; «…чудодійне око Боннара відкриває у найбуденніших речах чудові скарби 

барвистості. Говорячи про нього, не можна обійтись без порівняння його 

живопису з музикою. Фарби Боннара дійсно співають, бринять, зливаються в 

абсолютно своєрідні акорди…» [29, c. 153]; або ще такий приклад: «Leading art 

historians, such as Barbara Novak and John Wilmerding, say the Luminists' paintings 

have a poetic sense of stilled time and frozen calm due to an almost apparitional 

luminosity. Novak talks of reality being stretched» [455].  

  

 

         На підставі проведеного аналізу доходимо висновку, що виявляється 

наступне складне явище. Корінь-етимон містить у собі семантичний інваріант, 

який є ядром семантичних інваріантів усіх однокореневих слів, та складність 

цього явища полягає і в тому, що кожен семантичний інваріант – це не просто 

сполучення (структура), яка складається з семантичних компонентів (ознак), а 

одночасно – і цілісний образ, який лише декількома своїми семантичними 
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ознаками є дискретно закріпленим у морфемному складі кореня та слова, усі ж 

решта семантичних компонентів є присутніми (та активно проявляються) 

імпліцитно (морфематично вони не є вираженими). 

         Також спостерігаємо, що увесь цей цілісний образ-інваріант може входити 

до складу інших образів-інваріантів, але вже цілком імпліцитно (тобто 

морфематично це ніяк не буде виражено), але диференційні семантичні 

компоненти такого інваріанта будуть входити до структур ціх інших інваріантів. І 

якщо доля та ступінь інтенсивності цих семантичних ознак (та, відповідно, і 

усього образа) даного інваріанта у складі інваріантів  інших слів буде високою, то 

ці слова (як і денотати, що ними позначуються) будуть належати до одного 

концептуального тематичного та гіпер-гіпонімічного ряду (прототипової 

категорії, фрейму).  

          До того ж, варіації ступенів інтенсивності цих диференційних семантичних 

ознак, їх співвідношення між собою, їх частки поміж іншими ознаками у словах-

термінах тематичного ряду можуть бути найрізноманітнішими (і теоретично – 

сягають нескінченності), і це є одним із джерел можливості виникнення 

потенційно нескінченної кількості слів, які позначають нові денотати, що постіно 

з’являються. 

         Такий розвиток може відбуватись семантично у різних напрямах – так би 

мовити, і «в ширину», і «в глибину». Напрям розвитку «в глибину» –

спостерігаємо тоді, коли у межах одного терміна (однієї полісемічної лексеми) 

семантичний інваріант уможливлює номінування даним терміном декількох явищ 

(денотатів), що відрізняються одне від одного рядом певних ознак (навіть коли 

мова йде не про принципово різні семантичні поля – як, наприклад, у терміні 

illumination – абсолютно різні семантичні поля – «фізичні явища», 

«інтелектуальне», «духовне життя», «мистецтво»). Такий процес можливий і в 

межах одного семантичного поля – скажімо, у межах семантичного поля 

«мистецтво» – слово-термін luminism позначує декілька напрямів живопису. До 

того ж, як ми спостерігаємо на основі проведенного нами аналізу цього терміна та 

його смислів, що за своїми семантичними ознаками вони досить відрізняються 
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один від одного. Але роль та частка образа-інваріанта кореневої морфеми lumen- , 

яка превалює у складі семантичного інваріанта терміна luminism,  дозволяє цим 

денотатам залишатися у межах однієї лексеми. 

         Напрям семантичного розвитку «в ширину» спостерігаємо у наступних 

виглядах (типах).  Морфематично виражений  тип такого розвитку –  у розвитку 

однокореневих слів (зокрема, одного концептуального тематичного, гіпер-

гіпонімічного ряду) – спостерігаємо в термінах illumination, illustration, luminism – 

в яких семантичний образ-інваріант (який являє собою також і ідею, і концепт) 

кореневої морфеми lumen- (світло), входячи до семантичних образів-інваріантів 

цих термінів, по-перше, доповнюється (коректується) інваріантами афіксів цих 

термінів, а по-друге, всередині самого кореневого образа-інваріанта відбуваються 

структурні переміщення – тобто, одні диференційні семантичні ознаки починають 

займати актантні позиції (актуалізуються), до того ж, із різним ступенем 

інтенсивності, інші – по-різному зменшують ступінь своєї інтенсивності (майже 

до враження їх нейтралізації, хоча вони все одно залишаються у складі образа-

інваріанта). 

        Морфематично невиражений  тип такого семантичного розвитку образа-

інваріанта (ідеї та концепту LUMEN (LIGHT) (світло)) виявляється у явищі 

включення неоднокореневих слів до складу тематичного ряду (прототипової 

категорії, фрейму). До того ж, підставою для такого включення  буде знову-таки 

наявність у структурі семантичних образів-інваріантів цих термінів домінуючої 

частки та ролі одного чи декількох семантичних образів-інваріантів, частина з 

яких обов’язково не буде вираженою морфематично (тобто не буде експліцитно 

відображеною у кореневій морфемі), але імпліцитно займатиме суттєве місце у 

структурі складу  семантичних ознак інваріанта даного слова. Це явище дуже 

яскраво виявляється на прикладі терміна impressionism. Терміни luminism та 

impressionism позначують близькі за своїми внутрішніми характеристиками  

художні напрями, до того ж, близькі настільки, що у мистецтвознавчих 

дослідженнях приділяється особлива увага питанням хронології виникнення (який 

напрям передував якому) та взаємозв’язку цих напрямів. 
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Задля подальшого дослідження глибинних причин та семантичних 

механізмів зазначеного явища перейдемо до виявлення та аналізу семантичної 

структури інваріанта терміна impressionism. 

 

          

3.2.2. Семантичні параметри структури інваріанта терміна impressionism. 

Експліцитні та імпліцитні інваріантні моделі у складі інваріанта. 

Категоріальні прототипові та фреймові аспекти 

 

Дослідимо семантичні параметри і структуру інваріанта терміна 

impressionism. 

Лексикографічні джерела  [287, с. 1326; 291; 275; 279; 282] подають такі 

смисли терміна impressionism: 1) a school or style of painting, originating in France in 

the late XIXth cent., having the aim of objectively recording experience by a system of 

fleeting impressions, esp. of natural light effects – школа чи стиль живопису, який 

виник у Франції наприкінці XIXст., що мав за мету об’єктивне відображення 

подій через систему швидкоплинних вражень, зокрема через ефекти природного 

світла [Додаток А.9] ; 2) a literary or artistic style that seeks to capture a feeling or 

experience rather than to achieve accurate depiction – літературний чи художній 

стиль, що прагне до схоплювання відчуттів чи вражень замість досягнення 

точного опису (зображення); 3) a style of musical composition in which clarity of 

structure and theme is subordinate to harmonic effects characteristically using the 

whole-tone scale – стиль музичної композиції, у якому ясність структури та тема є 

підпорядкованими ефектам гармонії, які характерним чином використовують 

систему цілих тонів;   4) the technique in art, literature, or music of conveying 

experience by capturing fleeting impressions of reality or of mood – у мистецтві, 

літературі чи музиці – техніка передачі подій через схоплення швидкоплинних 

вражень реальності чи настрою. (Дериватом даного терміну є термін impressionist 

1) (usually capital) any of the French painters of the late 19th century who were 

exponents of impressionism – французький митець (художник) кінця XIXст., 
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представник імпресіонізму; 2) (sometimes capital) any artist, composer, or writer who 

uses impressionism – художник, композитор чи письменник, що працює у манері 

імпресіонізму; 3) an entertainer who impersonates famous people – естрадний артист, 

який імітує  (пародіює) відомих людей; adj. 4) (often capital) denoting, of, or relating 

to impressionism or the exponents of this style – прикм. Такий, що позначає чи 

належить до імпресіонізму чи представників цього стилю). 

          Семантична структура терміна impressionism може бути проілюстрована 

таким чином: 

                                                        

                           Схема 3.2. Семантична структура терміна impressionism 

          Як бачимо, семантичний зв’язок у структурі лексеми терміна є радіально-

ланцюговим. 

          На підставі даних лексикографічних джерел, екстралінгвістичної 

інформації, аналізу семантичних реляційних та кореляційних зв’язків, у т.ч. 

розгляду багатокомпонентних семантичних опозицій impressionism :: illumination,  

impressionism :: luminism, та інших семантичних опозицій, визначаємо структуру 

семантичного інваріанта терміна impressionism. До складу цієї структури входять 

два основних семантичних образа-інваріанта, що мають свою складну та 

розгалужену структуру семантичних компонентів (та, відповідно – складну 

систему образності): 1) складний семантичний образ-інваріант, який є вираженим 

у морфологічній основі impression-  (образ-інваріант «враження»), де ядром є 

образ-інваріант кореневої морфеми press- із частиною експліцитних, 

морфематично виражених (у корені press- та афіксах im-, -ion) семантичних 

компонентів; 2) складний семантичний образ-інваріант (ідея та концепт) «світло 

+ колір (кольоровість)», який є імпліцитним, морфематично не вираженим. 

3 1 

2 

4 
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          Кожен з цих складних образів-інваріантів розкладається на систему 

диференційних семантичних компонентів (та, відповідно – і образів). 

 Так, образ-інваріант «враження» (інваріант морфологічної основи 

impression-) має наступну систему диференційних семантичних ознак:  

– «прагнення найповніше передати свої відчуття та враження» («For Pissarro, …  

Impressionism  was about much more than the fleeting effects of light. It was about 

labor, the elimination of hierarchies and an idealized balance between urban and rural 

life. Pissarro emerges from this exhibition as an artist who never quite resolved the 

conflict between labor and sensation…» [404]); 

– як результат попередньої ознаки, спостерігаємо виникнення диференційного 

семантичного компонента  – «головним є зображення кожної миті»;  

– комплекс попередніх ознак спричиняє виникнення диференційного 

семантичного компонента – «чисте спостереження», тобто відмова від 

узагальнення, завершеності у мистецтві (узагальнюючої мистецької ідеї). Як 

результат авторського дослідження, наводимо для виокремлення структурних 

компонентів інваріанта семантичні опозиції – impressionist realistic scene of modern 

life in P.-A. Renoir «Dance at Le Moulin de la Galette» :: painting with classical 

academic subject. «The space of Impressionism, Spengler regretted, is cognized, not 

experienced, seen, not contemplated....» [360]. 

           Цікавим є те, що брати Гонкур висловили відому фразу, яка стала 

формулою імпресіонізму: «Бачити, відчувати, виражати – у цьому все мистецтво», 

в якій вбачаємо пдтвердження існування вищезазначених виокремлених 

семантичних компонентів.  

           Аналіз багатовимірної семантичної опозиції impressionism :: luminism 

уможливив відзначити значно менший ступінь інтенсивності даних 

диференційних семантичних ознак у терміні luminism. 

           Інший складний семантичний образ-інваріант «світло + колір 

(кольоровість)» розкладається на систему таких диференційних семантичних 

компонентів – образів:  
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– «світло», що стає принциповим елементом денотату (живопису)  (домінуючу 

роль у природі грає світло, інтенсивність якого впливає на кольорову гаму та на 

форми предметів. Імпресіоністи першими зібрали воєдино у струнку, логічну 

послідовність усі техніки, що стосуються передачі світла). «Tarbell used «Three 

Sisters» to define his private life in terms of fashionability and domesticity. The 

intimate group of women served primarily, however, as a pretext for studying and 

representing the natural effects of light. In Boston, where French impressionism  was 

particularly admired, Tarbell's foray into plein-air painting…» [338]; «James Tissot's 

Chrysanthemums, purchased by the trustees of the institute in 1994, represents, to a 

certain extent, the attempt to reconcile academic tradition and impressionist innovation 

in the style and presentation of the central female figure. » [407]; 

– і, як наслідок, наступний семантичний компонент «передача повітряного 

простору» (робота на пленері (en plein air, outdoors)), та його підкомпонент 

«велика кількість пейзажів» (семантична опозиція – impressionist effects of 

sunlight by painting en plein air :: portrait miniature (small – scale portrait painting);   

impressionist literature – Verlaine`s impressionist «landscapes of soul»); 

–  семантичний компонент «використання світлих тонів» (bright, light palette of  

impressionist paintings :: solemn, saturated palette of  Mark Rothko`s abstract 

expressionistic paintings); 

– семантичний компонент «прагнення до природності, натуральності 

композиції» – відмова від строгих композицій та абсолютно пропорційних форм 

(які були притаманні класичному живопису). «It revisits a time when Fontainebleau 

was a microcosm of French life and topography and an open-air artistic laboratory, 

especially for the tactic of painting from nature that became so basic to Impressionism.» 

[437]. 

        Семантичний компонент «колір (кольоровість)» розкладається на наступний 

ряд семантичних підкомпонентів: 

 – диференційна семантична ознака «характер палітри» – перевага віддається 

живим кольорам сонячного спектру (чорні, коричневі та сірі кольорові тони 
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загалом ігноруються, їх зображення досягається змішуванням додаткових 

кольорів);  

– диференційна семантична ознака – «манера (спосіб) передачі світла та 

кольорів»  – «чисті кольори часто накладаються на полотно без попереднього 

змішування на палітрі», та сприймаються глядачем відповідно системі оптичного 

змішування (семантична опозиція impressionism :: luminism виявляє за даною 

семантичною ознакою термін luminism, як слабкий член опозиції, із набагато 

меншим ступенем інтенсивності даної ознаки – mixed palette of American luminist 

paintings :: vivid unmixed palette of impressionist canvases);  

– та наступний семантичний підкомпонент попередньої ознаки – «манера 

нанесення кольорів (характер мазків)»  – короткі, видимі, виразні, густі мазки 

(short, thick, visible impressionist strokes; impasto technique) – а отже, швидке 

схоплення сутності об’єкту, більше, ніж його деталей (семантична опозиція – 

small, thin, yet visible brush strokes of impressionist landscapes by C. Pissarro :: 

invisible, delicate brush strokes in American luminists` landscapes). «Church at 

Blainville shows the village in which Duchamp was born and in which he still lived 

when, in 1902 … he painted with the loose brush strokes and bright palette of  

Impressionism» [373];  

– семантичний підкомпонент  ознаки «манера (спосіб) передачі світла та 

кольорів» – це компонент «не використовується прозорість глазурі, поверхня 

картин імпресіоністів зазвичай є матовою» (семантична опозиція – opaque 

surface of impressionist paintings :: transparent glazed surface of American luminists` 

paintings;  opaque surface of impressionist paintings :: glazed surface of old Dutch 

masters);  

– виокремлюємо ще один  семантичний підкомпонент  ознаки «манера (спосіб) 

передачі світла та кольорів» – «нанесення тільки кольорових (не темних) тіней» 

(семантична опозиція impressionism :: luminism уможливлює виокремити суттєво 

менший ступінь інтенсивності даної семантичної ознаки у терміна luminism);  

– семантичний підкомпонент  «велика кількість синтетичних фарб» (у бінарній 

семантичній опозиції impressionism :: illumination за цією семантичною ознакою 
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(основою опозиції) термін  impressionism виступає сильним членом опозиції – 

synthetic pigments (cobalt blue, cadmium yellow, ultramarine blue, etc.) in 

impressionist paintings :: natural pigments of illuminated manuscripts); 

– диференційний семантичний компонент «композиційна побудова – неувага до 

деталей – передача цілісних візуальних ефектів замість деталів» (семантична 

опозиція impressionism :: luminism виявляє у терміна luminism суттєво менший 

ступінь інтенсивності даної ознаки). «In Impressionist painting, all you have are dabs 

of paint, you don't see any lines.» [420]; «…with the impressionists` erosion of 

contours, the fragmentation of form and matter…» [383, с. 26]. 

         Особливо потрібно відзначити, що ці два складні семантичні образи-

інваріанти (експліцитний та імпліцитний) у терміні impressionism не існують як 

окремі структури, а зливаються у єдине ціле – у новий єдиний семантичний 

інваріант-образ impressionism. І в результаті цього кожен семантичний компонент 

цих двох інваріантів починає одночасно входити до їх складу (тобто одночасно 

стає членом обох цих складних інваріантів-образів – «impression» (враження, 

відбиток) та «світло + колір (кольоровість)»). 

        Тобто, будь-який семантичний підкомпонент образа-інваріанта «світло + 

колір (кольоровість)» неминуче породжує усі семантичні компоненти інваріанта-

образа «impression» (враження, відбиток); і, відповідно, будь-який семантичний 

компонент цього інваріанта прагне передати себе за допомогою семантичних 

компонентів образа-інваріанта «світло + колір (кольоровість)». 

          Таке взаємопроникнення цих двох семантичних інваріантів-образів у складі 

єдиного семантичного образа-інваріанта терміна impressionism особливо яскраво 

демонструють такі виокремлені семантичні компоненти:  

– диференційний семантичний компонент «відчуття (враження) руху» – його 

передача, як ключовий момент людського сприйняття (світ – як оптичне явище, 

що постійно змінюється) (семантична опозиція – «snapshot effect» in impressionist 

paintings :: statics of bucolic landscapes). І водночас із ним сплетений семантичний 

компонент зі складного семантичного інваріанта-образа «світло + колір 
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(кольоровість)» – це семантичний компонент «гармонія» (з усіма його 

семантичними  складовими – краса, ясність і т.д.). Ці компоненти можуть бути 

виявленими, наприклад, на основі бінарної багатовимірної семантичної опозиції  

– impressionist canvas :: photograph (photo). (Для ілюстрації: «The Impressionists 

were the first to consciously offer a subjective alternative to the photograph» [387]);  

– семантичний компонент «особливості композиції – використання маси форм та 

технік» (семантична опозиція – impressionist musical arabesques :: classical French 

opera);  

– семантичний підкомпонент у складі ознаки «манера (спосіб) передачі світла та 

кольорів» – «принцип «simultaneous contrast»(одночасного, синхронного 

контрасту кольорів)» (impressionist applying of colours side-by-side), який 

породжує семантичну ознаку «враження живих та видимих кольорів» 

(семантична опозиція – mixed and pure unmixed impressionist colours :: grinded and 

mixed pigments of Renaissance frescoes). По даним семантичним ознакам термін 

luminism у семантичній опозиції impressionism :: luminism виявляє менші ступені 

інтенсивності («…and the brilliant colors of  impressionism.» [407]); 

– семантичний компонент «розкладення складних тонів на чисті кольори, 

вібруючі мазки» породжує семантичну ознаку «створення враження кольорів та 

світла, які безперервно вібрують» (семантична опозиція – impressionist short 

«broken» brush strokes :: melticulous brush strokes in realist Raphael paintings). 

(«…scholars of French landscape painting just before the shimmering light 

of Impressionism switched on.» [437]). У семантичній опозиції impressionism :: 

luminism термін luminism є слабким членом опозиції з меншою інтенсивністю 

даних ознак (impressionist short «broken» brush strokes :: careful, yet invisible brush 

strokes in American luminists` canvases). 

         Як бачимо, така взаємодія складних семантичних образів-інваріантів у 

структурі єдиного семантичного інваріанта-образа терміна impressionism 

породжує багатство семантичніх компонентів, які характеризують духовні, 
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душевні та візуальні враження. До того ж, ці семантичні компоненти (та образи-

інваріанти) є злитими воєдино, причому це зовсім не механічне складання, і саме 

завдяки цьому нерозривному поєднанню виникає нове слово-термін (та нові 

денотати). Таким чином, семантичний інваріант (як і саму морфологічну 

структуру терміна) розуміємо і як речення (за своєю структурою), де усі його 

члени вже не існують самостійно, а породжують абсолютно нову семантичну 

одиницю. Також спостерігаємо, що афіксальні морфеми (а особливо – 

суфіксальні) є безпосередніми індикаторами категоріальних (інтегральних) сем – 

предмет, явище, ознака, дія, властивість (у  терміні impressionism – суфікс -ion – є 

ознакою процесу (почуття, враження), -ism - явища). 

Символічний рівень є також вираженим у структурі семантичного 

інваріанта терміна impressionism. Ідея-символ-образ «press», та наступне її 

втілення, тобто породжене нею «impression», у якому зберігаються усі семантичні 

інваріантні компоненти кореня, включаючи образні та символьні, і вони тільки 

підсилюються афіксом im- (де в інваріанті афіксу основний семантичний 

компонент вказує на напрям дії – «всередину, у глибину чогось»), до того ж, саме 

завдяки символічному рівню в інваріанті, уся ця структурна модель може бути 

перенесеною на сферу людських почуттів (тобто поява нової основи семантичної 

опозиції, чи нового семантичного (термінологічного) поля), і далі – знову поява 

нових семантичних полів – на різні галузі мистецтва (живопис, музика, 

література), що семантично (та морфематично) виражається та закріплюється 

суфіксом –ism. 

Окремо зазначимо те, що особливу роль відіграє інваріант кореневої 

морфеми press-. Так, інваріантна модель «press», яка втілюється на різному 

«субстраті» (тобто те, у чому матеріально реалізується ця модель – усі  матеріали 

живопису (семантичне поле – мистецтво), звуки (музика), почуття і т.п. ) – це 

завжди модель «відбиток, відтиск». Таке функціонування даної моделі також 

представимо як комплекс семантичних опозицій (та їх основ): 1) основа 

семантичних опозицій (спільний семантичний компонент) – «вид відбитку», яка 
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породжує цілий ряд семантичних опозицій та пропорцій –  impress (відтиск 

(відбиток) усередину) :: express (відтиск назовні) = impression («відбиток» на 

почуттях – враження ) :: expression («передача»(«відбиток») почуттів назовні) = 

impressionism (передача таких вражень («відбитку») «у глибину» певними 

різноманітними мистецькими засобами) :: expressionism (виплиск 

вражень(«відбитку») назовні, теж відповідними мистецькими засобами). До того 

ж, на прикладі даних семантичних пропорцій спостерігаємо явище семантичної 

іконічності – ускладнення семантичної структури відбивається на ускладненні 

морфологічного складу; 2) наступна основа семантичних опозицій – «засіб 

(«знаряддя», яким створюється цей відбиток)» семантична опозиція може бути 

n-членною – фарби (та усі засоби живопису) :: звуки (музичні засоби) :: слова 

(літературні, дискурсивні засоби) :: ∞ (потенційно – безкінечність); 3) наступна 

основа семантичних опозицій – «основа, на яку наноситься  цей відбиток» – та 

члени цієї опозиції (теж потенційно n-мірної) – папір (гравюра, друк і т.д. - press) 

:: художні матеріали :: почуття :: ∞ (безкінечність). Складність полягає ще й у 

тому, що усі ці основи опозицій є переплетеними між собою, і будь-яка дискретна 

структура не може цього сповна відобразити. Як стверджує О. Ф. Лосєв: «корінь 

слова, та усі взагалі елементи мови…зовсім не є  якоюсь статичною чи цілком 

тілько переривчастою структурою. Корінь слова є завжди щось рухливе та 

приховує у собі… динамічний заряд величезної кількості перетворень, і є ніби 

законом виникнення…» [90, с. 468]. Подібне зазначали у своїх дослідженнях 

С.М.Булгаков, і один із найвідоміших германістів Е.А. Макаєв  (його «динамічна 

теорія кореня») та інш. [31; 93; 94; 95]. 

Акцентуємо на тому, що злиття в інваріанті усіх цих пластів та семантичних 

компонентів, що до них належать, є проявом символічного рівня у структурі 

інваріанту. До того ж, цей зв’язок семантичних компонентів в інваріанті має і 

логічний характер (та, як наслідок, – можливість аналітично визначити та 

зафіксувати дискретним чином певну кількість семантичних компонентів), і 

«безпосередньо-інтуїтивний» характер (як зазначає О.Ф. Лосєв, на це вказують 
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дослідження А. Пейвійо, частково – Ч.Пірса, та низки дослідників - когнітивістів). 

Такий  «безпосередньо-інтуїтивний» характер передбачає обов’язкову наявність 

складних образів, де поєднуються зорові (наочні, «картинні») та мисленнєві, 

ментальні (з такою ж наочністю) образи, що, звичайно, робить проблематичною 

можливість повного дискретного розкладення образа-інваріанта, наприклад, на 

слоти фрейму та термінальні вузли чи на семантичні компоненти. Власне це і є 

характерною рисою символу. 

         Ілюстрацією та підтвердженням злиття в інваріанті терміна   impressionism 

усіх вищезазначених компонентів та семантичних рівнів абсолютно різної 

природи (логічного, дискретного, раціонального («мисленнєво-дискурсивного», 

як визначає його О.Ф. Лосєв) та недискретного, ірраціонального («безпосередньо-

інтуїтивного») рівнів) може бути (у живописі, наприклад) сама художня 

концепція (сутність художнього напряму) та манера виконання своїх творів 

імпресіоністами. Практично, це – спроби безкінечного заглиблення в один і той 

самий об’єкт (один із проявів реалізації на символічному рівні інваріанта кореня 

press-), і образи – «враження» від цього об’єкту, які постійно змінюються (що 

об’єктивно змінюються як у самій природі, так і у сприйнятті самого художника), 

що є відображенням впливу семантичного компонента (і образа) «постійного 

руху, мінливості, плинності», що входить до інваріанта «impression» (враження), 

який входить до складу інваріанта терміна impressionism. Тобто символічний 

рівень завжди передбачає (та забезпечує) суміщення декількох (гіпотетично – 

безкінечної кількості) планів. Яскравими прикладами можуть бути  зображення 

одного і того самого ставка із лататтям – цикл Клода Моне «Водяні лілії» (до того 

ж, зі зміною живописної манери виконання) приблизно із 250 картин (one of the 

most celebrated Impressionist series of paintings – Claude Monet’s «Water Lilies» 

series), його цикли «The Japanese Bridge (The Water-Lily Pond)», «Haytstacks», 

«Rouen Cathedral» (у різний час доби), «Houses of Parliament», серія полотен 

Альфреда Сіслея – види міста Море-сюр-Луен, Каміля  Піссарро – «Паризькі 

бульвари» і т.д. [Додаток А.9]. 
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          У процесі дослідження терміна impressionism виявлено цікаве семантичне 

явище – колишній первісний відверто негативний смисл терміна impressionism 

(даний критиком Леруа) нейтралізувався. Ми вбачаємо тут безпосередній вплив 

семантичного інваріанта, і робимо припущення, що нейтралізація цього смислу 

відбулася завдяки тому, що сам інваріант не мав цього семантичного компонента 

(К.Моне надав ім’я своїй картині – «Impression. Sunrise» («Impression, soleil 

levant»), передаючи свої душевні,  художні відчуття). 

        Таким чином, доходимо висновку, що, по-перше, багатовимірною є сама 

дійсність (у цьому сенсі усяка річ та явище – вже є символами), потім – ця 

об’єктивна багатовимірність багатогранно відображається у людській свідомості 

(у цьому відношенні художні образи мистецтва мають додаткову специфіку), а 

далі – у цьому поєднанні символів різних рівнів виникає слово, як символ, зі своїм 

семантичним інваріантом, який включає в себе цей символічний рівень поряд з 

іншими семантичними рівнями. Усе зазначене є причиною та основою для 

багатовимірності символічного рівня у семантичному інваріанті (і у слові), і, 

враховуючи такий ракурс розуміння цього питання, дискретне описання терміна 

буде апріорі обмеженим та недостатнім. Це підтверджують і висновки досліджень 

С.М. Булгакова (тезис про безкінечну предикативність), О.Ф. Лосєва, Г. Гійома та 

інш. Як вважає О.Ф. Лосєв у «Філософії імені»: «Так символ живе антитезою 

логічного та алогічного, вічно усталеного, зрозумілого, та – вічно нестійкого, 

незрозумілого, і ніколи не можна у ньому від повної незбагненності перейти до 

повної зрозумілості.» [88,  с. 699]. Наведімо низку прикладів: «Impressionism in 

painting has come to seem a symbol of a joyous, carefree attitude to life with both 

Renoir and Monet.» …» [383, с. 99]; «Impressionism is not a twentieth century 

invention; it is a way of seeing man and the world, and therefore a permanent tendency 

of art.» [433, с. 13-28]; «… Ebersberger talks about … the aims of his workshops … 

and landscape paintings. «Beauty beckons an artist into the studio or out into the 

landscape, and Impressionism is one of the natural vehicles for expressing the beauty of 

nature as revealed in the light,» he says enthusiastically. «It's beauty that compels me to 
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paint figures outdoors in the light, still-life arrangements set up in the garden beside my 

home, models posing in the studio, or portrait clients in their homes. Sometimes I'm 

captivated by the rich, somber tones I find indoors; and other times it's the strong light 

and shadow of the morning that motivate me…» [340]. 

        Саме завдяки присутності символічного рівня у структурі семантичного 

інваріанта даний образ-інваріант слугує певною моделлю, функцією, структурою, 

яка «накладається» на різні семантичні поля – утворюючи таким чином нові 

смисли. Так, смисл терміна impressionism у літературі реалізує усі семантичні 

ознаки образа-інваріанта терміна мистецтва:  

– диференційний семантичний компонент «використання виразних, видимих 

мазків» (як і в живописі) реалізується у літературному смислі терміна 

використанням наступних засобів – одна інтонація, один настрій; заміна 

дієслівних форм номінативними реченнями, які виражають процес, становлення, 

що створює враження постійного руху (як от: «It is wrong to say I think. One should 

say: I am thought… For I is someone else… To me this is evident: I witness the birth of 

my thought. I look at it, I listen to it: I give a stroke of the bow: the symphony begins to 

stir in the depth or comes bursting unto stage.» [425, с. 345] );  

– реалізація складного інваріанта-образа «impression» (враження) – об’ект 

подавався у чиємусь сприйнятті, але і сам суб’єкт, що сприймає (у т.ч. і автор) 

«розчинявся» в об’єкті. У якості ілюстрації  наведемо такий приклад: «The sea-

reach of the Thames stretched before us like the beginning of an interminable waterway. 

In the offing the sea and the sky were welded together without a joint, and in the 

luminous space the tanned sails of the barges drifting up with the tide seemed to stand 

still in red clusters of canvas sharply peaked, with gleams of varnished sprits. A haze 

rested on the low shores that ran to sea in vanishing flatness. The air was dark about 

Gravesend, and farther back still seemed condensed into a mournful gloom, brooding 

motionless over the biggest, and the greatest, and town on earth.» [332,  с. 3]);  
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– літературні твори справляють враження цілих полотен, які створені із запахів, 

звуків, зорових сприйняттів  («Живописний опис», із використанням коротких, 

енергійних, насичених кольорових «мазків» – як от: «Every now and then, a gas 

lamp, following some patch of gloom, would light up the hobnails of a boot, the blue 

sleeve of a blouse, or the peak of a cap peering out of the huge florescence of 

vegetables—red bouquets of carrots, white bouquets of turnips, and the overflowing 

greenery of peas and cabbages.» [463, с. 13]); 

 – імпресіоністична поетика находить свій вираз у асоціативному принципі 

побудови тексту, нелінійності оповідання, відсутності традиційного сюжету, 

техніці «потоку свідомості»;  

– коли герой (чи автор) спостерігає той самий предмет (чи явище) у різних 

душевних станах, то сам цей предмет ніби змінюється (аналогічно безкінечному 

«заглибленню» у об’єкт у художників-імпресіоністів). 

          Наведімо цікавий факт, що А. Франс, який одним із перших дав зразки 

імпресіонізму у літературі, писав: «Я волію відчувати, а не розуміти». «Jorgen 

Moestrup defines literary impressionism : «Impressionism does not go into things or 

give accounts of causes. The perceived wholes express themselves in sentences without 

logical connections, often in paratactic constructions. The reader must read connection 

and causality into the text.»» [331]. 

        Таким чином, структура семантичного інваріанта-образа, зберігаючись у 

кожному із смислів лексеми, відіграє визначальну роль у її розвитку. 

  
 

Отже, аналіз тематичного ряду концепту LUMEN (LIGHT) дозволяє 

також зробити наступні висновки. 

         Символічний та міфологічний рівні, також, як і уся структура семантичного 

інваріанта-образа, розвиваються  як «в глибину», так і «в ширину» терміна, у 

семантичному сенсі. Перший тип розвитку («в глибину») – це коли у деяких 

смислах слова ці рівні є присутніми, «сконцентрованими» найбільше. Наприклад, 
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у терміні illumination – це метафоричні смисли, які позначують явища (денотати) 

– «пояснення, роз’яснення» (у семантичному полі «інтелектуальне»), явище 

ілюмінування (у семантичному полі «мистецтво»), та у семантичному полі 

«душевний, духовний світ» – явище духовного осяяння. 

          Другий тип розвитку («в ширину») – коли у складі концептуальних 

тематичних, синонімічних, гіпер-гіпонімічних рядів обов’язково наявні слова, в 

яких символічний (а часто – і міфологічний) рівні будуть сконцентровані 

найбільше, до того ж їх ступінь концентрації буде змінюватись у різних словах. 

Так, у досліджуваному нами тематичному ряді «illumination, іllustration, luminism, 

impressionism» ступінь концентрації символічного та міфологічного рівнів у 

структурі семантичного інваріанта є найвищим у терміні illumination, і 

найменшим – у слові-терміні іllustration. Пояснюємо це тим, що використання 

світла (образа-концепта, ідеї lumen-) (та кольорів, як його складових) в 

ілюмінованих манускриптах (як і взагалі у мозаїках та фресках того часу) мало не 

тільки художній рівень (передача експресії, зовнішніх зорових ефектів), але й 

дуже глибокий символічний рівень, коли колір та світло, а також їх поєднання 

мали свою багату та глибоку символіку. У термінах luminism, impressionism (і, 

великою мірою – у терміні іllustration) у символічному рівні семантичних 

інваріантів вже є відсутнім цілий пласт цієї багатої церковної духовної глибинної 

символіки (тобто, відповідно, є меншим ступінь інтенсивності, концентрації 

символічного рівня) [Додаток А.3]. 

         У процесі дослідження спостерігаємо явища, які особливо відзначує та 

досліджує теорія прототипів, та оформлює їх у постулат про спільні властивості 

денотативних меж – властивості «розмитості» та взаємозалежності. 

         Так, явище «розмитості» спостерігаємо у наявності декількох термінів, які 

позначають один денотат – наприклад, для терміна luminism це будуть терміни – 

«art movement «Hudson River school»», ««sublime landscape» painting» – для 

американського люмінізму кінця XIX ст.; «Belgic postimpressionism», «French 

postimpressionism», «pointillism» – для люмінізму початку XXст. [Додаток А.9]; 

для терміна illumination – термін «art of manuscripts»; для терміна impressionism – 
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naturalism, symbolism. Таке явище демонструє також і кластерність  побудови 

семантичного поля, тобто приналежність одного й того самого денотата до різних 

кластерів, які взаємно перетинаються. 

          Одночасно, протилежною властивістю денотативних меж є властивість 

взаємозалежності, яку спостерігаємо у наявності групи семантичних компонентів, 

що об’єднують дану групу термінів в одну прототипову категорію (фрейм, 

тематичний ряд). У складі цих семантичних ознак домінуючу позицію займає 

структура семантичного образа-інваріанта  (ідеї, концепту) lumen- (світло). 

         Якщо розглядати такі категоріальні поняття теорії прототипів, як «ідеальні 

зразки» та «прототипові образи», то, наприклад, для терміна мистецтва   

illumination (та його форм) такими представниками «ідеальних зразків» та 

«прототипових образів» у даній прототиповій категорії  будуть – illuminated Book 

of Kells, illuminated Book of  Hours of Catherine of Cleves, illuminated Badford Hours 

manuscript,  illuminated  De Croy Book of Hours, Visconti Book of Hours, Les Heures  

de Duc de Berry, Book of Hours of  Lorenzo de Medici [Додаток 8] («…the Book of 

Kells, has filled all critics with wonder and admiration. It is more decorated tiran any 

existing copy of the Gospels, and is pronounced by learned authorities to be "the most 

beautiful manuscript in existence of so early a date, and the most magnificent specimen 

of penmanship and illumination in the Western World." » [458, с. 278]; а також - «and 

illuminated manuscripts  of the Gospels, in particular the Book of Kells (800 A.D.) 

whose pages and great initial letters seethe with activity - plant, animal, human, divine» 

[370]; «the ornamental details exhibit little of the extreme delicacy of the earlier 

productions. With reference to these, Mr. Digby Wyatt observes that, in delicacy of 

handling and minute hut faultless execution, the whole range of palaeography offers 

nothing comparable to the early Irish manuscripts, especially «The Book of Kells», the 

most marvellous of them all.» [458, с. 276]). Для терміна luminism такими 

представниками «ідеальних зразків» та «прототипових образів» у даній 

прототиповій категорії  будуть – Pierre Bonnard luminist paintings; G.Caleb 

Bingham, R. Salmon luminist landscapes; M.G. Heade luministe salt marsh landscapes, 

seascapes and still lifes; J.F. Gropsey luminist landscapes; Emile Claus luminist 
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portraits and landscapes [Додаток А.9]. Для терміна impressionism – у семантичному 

термінологічному полі «живопис» – Claud Monet, Alfred Sisley, A.Renoir, E.Degas, 

C.Pissarro, P.Cézanne, M.Cassatt impressionist canvases [Додаток А.9]; у 

термінологічному полі «література» – E. Zola, J.Conrad, V. Woolf, D.H. Lawrence 

impressionist prose, C. Baudelaire, S. Mallarmé, P. Verlaine, A. Rimbaud impressionist 

poetry;  – у термінологічному полі «музика» – C. Debussy, M. Ravel impressionist 

harmonies. На основі здійсненого аналізу доходимо висновку, що вони є саме 

такими тому, що усі семантичні компоненти, які входять до складу семантичних 

інваріантів  термінів illumination, impressionism  та luminism, є присутніми у 

вищезазначених прототипових образах та ідеальних зразках у практично 

найвищому ступені концентрації. 

 

Висновки до розділу 3 

 

         1) У процесі дослідження семантичного інваріанта побудовано тематичні 

концептуальні ряди, зокрема, ряд baroque, rocaille, rococo, тематичний ряд  

концепту LUMEN, LIGHT (illumination, illustration, luminism, impressionism),  які 

слугували матеріалом дослідження. Серед використаних підходів до вивчення 

структурно-семантичних параметрів інваріантів термінів здійснено синтез 

діахронії та синхронії. 

          2) Визначено та досліджено семантичні інваріанти термінів 

концептуального тематичного ряду baroque, rocaille, rococo, виокремлено як їх 

дискретну частину (ієрархічну систему семантичних компонентів), так і 

проаналізовано недискретну частину, в т.ч. символічний та міфологічний рівні. 

         Побудовано схему семантичної структури смислів терміна rocaille. 

         3) Виявлено та досліджено багаторівневий зв’язок між семантичними 

інваріантами rocaille (baroque, rococo) та grotto і grotesque, із додатковим 

залученням з метою поглиблення аналізу виявленого зв’язку термінів singerie, 

flamboyant, а також дослідження посесивної структури  Louis XV style. 
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          4) Досліджено вплив і роль інваріантів кореневої (rock (rocaille)) та 

афіксальних морфем на інваріанти термінів, а також явище іконічності 

морфемного складу. 

          5) У реалізації функцій семантичного інваріанта досліджено явище 

семантичної осциляції та семантичного синкретизму. 

          6) Здійснено поетапне дослідження семантичних інваріантів  термінів 

тематичного ряду  концепту LUMEN, LIGHT (illumination, illustration, luminism, 

impressionism): 

–  сформовано вищезазначений ряд; 

– досліджено інваріантну структуру кореневої морфеми – концепту «LUMEN, 

LIGHT» – lustre- та її роль у формуванні структури інваріантів термінів 

вищезазначеного ряду; 

– виокремлено та досліджено структуру семантичних інваріантів зазначених 

термінів, здійснено їх аналітичне порівняння, розглянуто варіативність ступенів 

інтенсивності диференційних ознак, їх співвідношення між собою у досліджених 

термінах; 

– визначено і проаналізовано різні напрями втілення впливу інваріанта на процес 

формування смислової семантичної структури зазначених термінів – «в глибину» 

і «в ширину» (в т.ч. експліцитний та імпліцитний типи семантичного розвитку), 

що знаходить свій вираз у явищі включення неоднокореневих термінів до складу 

тематичного ряду і прототипової категорії (наприклад, терміна  impressionism); 

– побудовано семантичну структуру смислів та розглянуто реалізацію функцій  

інваріанта у різних семантичних полях, в т.ч. у літературі; 

– у формуванні семантичного інваріанта проаналізовано роль імпліцитних та 

експліцитних інваріантних моделей (lumen «світло + колір» і impression 

(«враження», і особливе значення у останній інваріанта кореневої морфеми press). 

         7) Підсумовуючи результати поетапного дослідження, з’ясовано роль 

семантичного інваріанта у формуванні концепту певної структури, а також 

досліджено, яким чином ці концепти породжують нові концептуальні структури 

та поєднуються між собою.  
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         8) З метою поглиблення аналізу мовних явищ та семантичного інваріанта 

досліджено прототипові явища у межах тематичного ряду концепту «LUMEN, 

LIGHT», явища «розмитості» та взаємозалежності у зазначеній категорії, 

визначені «ідеальні зразки» та прототипові образи, та проаналізовано роль 

семантичного інваріанта у їх виникненні. 

           9) Доведено, що семантичні інваріанти термінів мистецтва є 

багаторівневою складною структурою, яка одночасно складається з дискретно 

виокремлених диференційних семантичних компонентів, що перебувають між 

собою у системних ієрархічних відносинах; та з недискретної частини – образа 

(«безпосередньо-інтуїтивний», ірраціональний момент). 

         10) Доходимо висновку, що символічний та міфологічний рівні об’єднують і  

пронизують усю структуру семантичного інваріанта, та зумовлюють його 

властивість бути моделлю, функцією, яка дає можливість семантичному 

інваріанту-образу  накладатися на нові семантичні поля, тобто є глибинною 

причиною явищ транстермінологічної екстраполяції, зберігаючи при цьому 

структуру та компоненти свого складу, як дискретні, так і недискретні. 

          Результати дослідження дозволяють дійти висновку, що семантичним 

інваріантам термінів мистецтва притаманні  характерні особливості, тому що 

терміни цієї галузі позначають складні художні явища, які містять у собі багате 

семантичне наповнення, до того ж, цей семантичний зміст є складним за своєю 

структурою і містить розгалужену систему художніх концептуальних символів. 

Окрім того, інваріант, як семантичний феномен, містить у своїй структурі 

недискретну частину, особливими складовими якої є символічний, і часто – 

міфологічний рівні, тобто сам інваріант за своєю семантичною природою  є 

іконічним, і таким чином, є одночасно і символом, і моделлю.  Отже, таке складне 

семантичне поєднання і зумовлює характерну специфіку інваріантів термінів 

мистецтва.   

         Основні положення розділу відображено у таких публікаціях автора  [5; 6; 

14; 15; 17].    
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РОЗДІЛ 4 

ФУНКЦІЙНА СЕМАНТИКО-КОМУНІКАТИВНА ПАРАДИГМА 

ІНВАРІАНТА ТЕРМІНА МИСТЕЦТВА 

 

4.1. Функціонування семантичного інваріанта термінів мистецтва у фахових        

текстах 

  

Перейдемо до аналізу функційної семантико-комунікативної парадигми 

інваріантів досліджуваних термінів мистецтва на функційному рівні на основі 

фахових текстів. 

Проаналізуємо фактичну реалізацію структури семантичного інваріанта-

образа терміна grotesque на конкретному дискурсивному матеріалі. 

«It has been observed that Michelangelo's Minos …is a transgendered, monstrous 

parody of the figure of the Cumaean Sibyl, with the same profile, corpulent body, and 

massive breasts. Inspired figures of the ceiling are thus reborn in a grotesque , hybrid 

form, and the artistic fabrication of beautiful bodies through a composite procedure is 

transformed into a generation of monsters.» [324].  

Аналіз дискурсивного фрагменту, який стосується функціонування терміна 

grotesque, уможливлює виявити процес реалізації  диференційних семантичних 

компонентів, які  входять до складу структури інваріанта-образа терміна:  

– диференційний семантичний компонент «поєднання краси та потворності 

(страшного)» зумовлює наступні семантичні та образні характеристики, які 

містить у собі досліджуваний термін, що відображає поєднання цих семантичних 

ознак і у структурі (та образі) позначуваного денотата – «artistic fabrication of 

beautiful bodies … into a generation of monsters »; 

– наступний диференційний компонент структури інваріанта «ненормальність, 

дивність» зумовлює виникнення таких семантичних конотацій-конкретизаторів, 

які вживаються щодо терміна grotesque  – «transgendered», «corpulent body, and 

massive breasts»; 
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– диференційна ознака «фантастичність» зумовлює вживання її «індикатора» – 

«Inspired figures»; 

– реалізація символічного та міфологічного рівнів у структурі інваріанта терміна 

уможливлює поєднання системи дискретно виокремлених диференційних 

семантичних ознак у єдиний інваріантний образ, в якому ці ознаки мають 

можливість одночасно виявлятися (зображення міфічної істоти, та відображення у 

ній міфологічного, символічного поєднання жаху, захоплення (потворність 

сприймається як ознака вибраності), відчуття потворності та краси одночасно), 

що дискурсивно знаходять свій вираз в одночасному вживанні низки семантичних 

«визначників» – «Minos», «Cumaean Sibyl», «artistic fabrication of beautiful bodies»; 

– наступний складний диференційний компонент «гра зі страхом» зумовлює 

присутність елементів комізму, які присутні у визначниках терміна – «monstrous 

parody»; 

– диференційна ознака «перетікання, переплетення форм» реалізується у 

наступних семантичних та образних характеристиках вживання терміна (та його 

денотата) – «hybrid form», «through a composite procedure is transformed into»; 

– реалізація диференційної семантичної ознаки «гіперболізація» визначає появу 

наступних конотаційних характеристик – «corpulent», «massive», «monstrous»; 

– другий рівень символічності у структурі інваріанта відображається у процесі 

метафоризаціі – злиття двох рівноправних, семантично незалежних образів-

денотатів у єдиний цілісний новий образ-денотат, що позначується терміном 

grotesque: злиття гротеску як художнього явища та конкретної фантастичної 

істоти, в результаті чого виникає метафоричний смисл – «істота-гротеск»; 

Поєднання  семантичних компонентів утворює явище семантичної 

осциляції (мерехтіння), в якому знаходить свій прояв реалізація диференційної 

ознаки «динамізм», що пронизує усю систему семантичних компонентів та 

структуру недискретного інваріантного образа. Таким чином, спостерігаємо, що 
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семантичний інваріант досліджуваного терміна grotesque здійснює визначальний 

вплив на функціонування терміна, обумовлюючи усю систему семантичних 

характеристик, в якій термін існує у дискурсі. Додамо, що реалізація цього впливу 

здійснюється одночасно двома шляхами – дискретно (шляхом фіксації дискретно 

виокремлених диференційних семантичних компонентів системою семантичних 

«маркерів» у дискурсі) та недискретно (ці семантичні «маркери» складаються у 

певну систему саме завдяки образній, недискретній сутності семантичного 

інваріанта, і логіка побудови цієї системи семантичних визначників обов’язково 

підпорядковується цьому недискретному, ірраціональному образу, що 

сприймається «безпосередньо-інтуїтивно» (як зазначали у своїх дослідженнях 

О.Ф. Лосєв, С.М. Булгаков, О. П. Флоренський, і до визнання чого приходять 

висновки ряду семантиків-когнітивістів)). 

 

За нашими спостереженнями, структура семантичного інваріанта-образа 

терміна grotesque  входить до структури інших термінів тематичного ряду, також 

спостерігаємо її у межах розмитих прототипових категорій, коли термін входить 

до складу декількох прототипових категоріальних груп. Наприклад, термін, що 

позначує один із видів гротесків –  grotesque – singerie, входить до складу 

прототипової категоріальної групи – rocaille. І такий же експліцитний 

семантичний компонент-образ «singe», «babewyn», «baboon» («ape», мавпа) 

входить до складу когіпоніма терміна  grotesque – baboonery. А внутрішніми, 

глибинними основами виникнення цих термінів (як ми спостерігали у процесі їх 

дослідження) є ідея (інваріант) гротескності, яка в цих термінах реалізується в 

експліцитному образі-компоненті «ape» (мавпа), та система семантичних 

взаємовідносин, в які вступає цей семантичний образ-компонент, що виявляється 

у наявності спільних імпліцитних семантичних компонентів, які входять як до 

складу терміна grotesque, так і до складу вищезазначених термінів. Розглянемо 

внутрішню логіку існування цього імпліцитного образа у складі інваріанта-образа 

терміна grotesque на такому текстовому фрагменті: «…in engravings from the late 
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fifteenth and early sixteenth centuries… In all the known engravings, the episode is 

depicted as a sort of vignette combining two elements: the peddler in a deep sleep at the 

foot of a tree with an open bag at his side, and the apes, in great number, mimicking 

human attitudes and manipulating the contents of the vanae merces (belts, gloves, shoes, 

caps, necklaces, and small musical instruments), adapted to their grotesque  parody. 

This precise schema may be found in all the engraved variations of the subject up to 

those of Pieter Bruegel and Pieter van der Borcht …. Bles's painting maintains the 

contrast between the unbridled agitation of the animals and the heavy inertia of the 

sleeping peddler.» [453].  

Спостерігаємо у цьому інваріантному образі, який експліцитно чи 

імпліцитно входить до складу вищезазначених термінів, наявність усіх 

семантичних компонентів структури семантичного інваріанта-образа терміна 

grotesque: семантичну ознаку «амбівалентність, двоплановість», яка реалізується 

у декількох паралельних планах – присутність двох протилежних за своїми 

характеристиками персонажів («peddler» та «apes»), двох протилежних їх 

фізичних станів («agitation of the animals» та «deep sleep, inertia of the sleeping 

peddler»), протилежних душевних станів та інтелектуальних рівнів («the apes, … 

mimicking human attitudes», «unbridled agitation» – тварин з одного боку, та образу 

людини, з іншого боку). Це виливається у реалізацію наступної семантичної 

ознаки інваріанта терміна grotesque  – «поєднання протилежностей, комічного 

та неприємного, негативного» («grotesque  parody»). І весь цей комплекс 

семантичних ознак пронизує символічний рівень, який і уможливлює 

використання цього гротескного образа у семантичних інваріантах різних 

термінів (та денотатів) («This precise schema», «a sort of vignette combining two 

elements»). Можливість такого поєднання семантичних компонентів 

забезпечується завдяки існуванню недискретного образа у структурі інваріанта. 

Символічний рівень у структурі семантичного інваріанта-образа терміна  

grotesque   уможливлює перенесення, «накладання» багатокомпонентної моделі-

образа на різні семантичні поля (на різний семантичний «субстрат») – ««O'Rourke 
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details some of the stories Pomerantsev tells of people living under a regime of 

corruption so grotesque   that «Kafkaesque» is an understatement…» [337]; «The 

Congolese people recognize the dire situation of a post-colonial context dominated by 

Kafkaesque bureaucracies, grotesque  Machiavellian politics…» [408] – у політиці та 

громадському устрою; у хореографії (танець - гротеск) – ««All around her is the 

radiance of the sun. She is full of invention, caprice, fantasy. It was a dance full of 

flashes and fishbones, of dazzling lights, a dance of penetrating intensity. The lines of 

her body break, every gesture decomposes into a hundred precise, angular, incisive 

movements. The buffoonery of perspective, lighting, and atmosphere is for her 

hypersensitive nervous system the pretext for drollery full of irony and wit. The figures 

of her dance are at once mysterious,  grotesque , and ecstatic.»… pleasurable, graspable 

forms meet with slippery,  grotesque  sensations, so that Taeuber seems to have created 

a dialectic between the body's palpable form and presence and its disintegration or 

absence. It is precisely through this hybridity of form and felt experience…» [304].  

Спостерігаємо поєднання в єдиному цілісному образі реалізації усіх 

диференційних компонентів семантичного інваріанта – «амбівалентність, 

двоплановість», «поєднання краси, гармонії та дисгармонії» («pleasurable, 

graspable forms», з одного боку,  та «angular, incisive movements», «disintegration or 

absence», з іншого боку), піднесеності та не зовсім доброго жарту («radiance of the 

sun» та «buffoonery», «drollery full of irony and wit»); «незвичайність, 

фантастичність» («full of invention, caprice, fantasy», «mysterious»), «динамізм», 

який пронизує усю структуру семантичного інваріанта-образа («break», 

«decomposes into a hundred … movements», «full of flashes and fishbones, of dazzling 

lights, a dance of penetrating intensity»), «поєднання непоєднуваних речей 

(«hybridity»)». Доходимо висновку, що семантична образна модель семантичного 

інваріанта повністю зберігає свою структуру (і композиційно, і на символічному 

рівні) у новому семантичному термінологічному полі. 

         Реалізація семантичних компонентів «переплетеність форм», «поєднання 

реальних та нереальних (фантастичних) форм», та особлива актуалізація 
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семантичного компонента «краса» експлікуються у наступному дискурсивному 

фрагменті:  «One of his earliest and best-known is the Borghese Altar commissioned 

by Cardinal Scipione Borghese (1576-1633) for the private chapel of his newly 

constructed villa in Rome. Like the Dayton Art Institute's altar, it is essentially a church 

altarpiece in miniature, divided into several vertical sections, each richly decorated with 

«a profusion of Mannerist ornament, including pierced scrollwork, open-cast strapwork, 

grotesque    and floral motifs, combined with tiny figures.»» [382]. Зазначений 

приклад демонструє реалізацію зв'язку цих семантичних компонентів у структурі 

інваріанта-образа терміна grotesque  із відповідними семантичними компонентами 

у структурі інваріантів термінів rocaille, rococo, baroque (та зв’язок цих 

недискретних образів, що проаналізовано у підрозділі 2.2) («pierced scrollwork», 

«strapwork», «floral motifs»).  

 

Реалізація семантичного інваріанта-образа гіпероніма grotesque 

здійснюється і у складі структур семантичних інваріантів його когіпонімів. Так, 

наприклад, представник концептуального тематичного ряду  grotesque – термін 

chimera у різних своїх смислах зберігає логіку семантичної побудови інваріанта 

grotesque. Проаналізуємо наступний текстовий фрагмент: «These unhappy people 

were proposing schemes for persuading monarchs to choose favourites upon the score 

of their wisdom, capacity, and virtue; of teaching ministers to consult the public good; 

of rewarding merit great abilities, and eminent services…, with many other wild, 

impossible chimeras, that never entered before into the heart of man to conceive; and 

confirmed in me the old observation, «that there is nothing so extravagant and irrational, 

which some philosophers have not maintained for truth.»» [444,  с. 230–231]. У 

наведеному фрагменті твору Д.Свіфта «Мандри Гуллівера» спостерігаємо 

поєднання реалізації семантичного інваріанта-образа терміна chimera у смислі 

«думки, ідеї, плід уяви» із загальною гротескною побудовою оповідання, де 

переплетення комічного, сарказму та іронії додатково реалізується у змішуванні 

(зміні місць) реального та уявного, доброго та злого, нормального (того, що має 
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бути) та ненормального (небажаного). Підвищений ступінь інтенсивності 

диференційної семантичної ознаки «негативне сприйняття» (що було визначено 

на основі діахронного та синхронного аналізу, зокрема бінарної семантичної 

опозиції chimera :: gargoyle) знаходить свій вираз у використанні додаткового 

семантичного «визначника» – «wild». Реалізація  диференційних семантичних 

ознак «нереальність», «ненормальність», «дивність» викликає появу наступних 

семантичних характеристик, які поєднуються з терміном chimera у дискурсі: 

«impossible», «extravagant and irrational». На наведеному прикладі спостерігаємо, 

як сукупність дискретних характеристик, що фіксують у дискурсі дискретно 

виокремлені семантичні диференційні ознаки інваріанта, підпорядкована побудові 

недискретного інваріантного образа терміна chimera. 

Символічний рівень семантичного інваріанта виявляється із різним 

ступенем інтенсивності у різних випадках вживання терміна. Саме багаторівнева 

структура інваріанта та наявність у ній недискретного (за своєю сутністю – 

«безпосередньо-інтуїтивного», іраціонального) образа створює можливість для 

функціонування терміна у складних, із багатою символікою дискурсах (які, у 

свою чергу, є описом денотатів відповідної символічної  та образної складності), 

як от: «Drawing on Vico's interpretation of Greek mythology in the second volume of 

the Universal Law, the Sandi fresco represents the first three epochs in post-Diluvian 

history, the emergence of humanity from chaos and bestiality, the construction of early 

aristocratic governments based on natural laws dictated by Providence, and the 

resolution of the first conflicts between the two orders of society… The first epoch is 

personified by Bellerophon overcoming the Chimera, signifying the creation of the first 

settlements.» [306]. 

Отже, вживання терміна – когіпоніма chimera відображає ідею гротескності 

(свого гіпероніма) не тільки внутрішньо (у реалізації семантичних компонентів 

свого інваріанта), але і зовнішньо – беручи участь у гротескній побудові усієї 

композиції дискурсу (де термін реалізує і диференційні семантичні компоненти 
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свого інваріанта «гра зі страхом, сміх (комічне)», «динамізм» та 

«амбівалентність, двоплановість»). 

Проаналізуємо функціонування семантичного інваріанта терміна 

impressionism у  фрагментах текстів семантичного поля «мистецтво», як от: 

«Portraits like «Madame Claude Monet Reading» that show women in domestic 

settings pursuing appropriate pastimes are much more frequent than paintings of women 

in public in Renoir's oeuvre «The setting» is probably the house Camille Leonie Monet 

(1847-1879) shared with her husband, Claude Monet (1840-1926). It is an example of 

pure impressionism  in which the application of paint takes precedence over the subject, 

and the sitter is no more important than the setting. In contrast to «At the Concert», in 

which the figures are more firmly modeled than their surroundings, the quick, loose 

brushwork so integral to the impressionists is employed throughout «Madame Claude 

Monet Reading»» [378]. У наведеному прикладі спостерігаємо реалізацію 

диференційних семантичних компонентів інваріанта-образа терміна 

impressionism.  Перший, експліцитний семантичний образ-інваріант «враження»  

реалізується у семантичних компонентах «зображення кожної миті» («women in 

domestic settings») та  «чисте спостереження» (відмову від узагальнення, 

завершеності). Другий складний семантичний образ-інваріант «світло + колір 

(кольоровість)» реалізується через  семантичні  ознаки: «манера нанесення 

кольорів (характер мазків)» («quick, loose brushwork so integral to the 

impressionists»), «диференційний семантичний компонент «композиційна 

побудова» – неувага до деталей – передача цілісних візуальних ефектів замість 

деталей» («the application of paint takes precedence over the subject»). 

Деталізованіший аналіз impressionism  здійснимо на таких прикладах. 

««...Impressionism  is the inverse of the Euclidean world-feeling. It tries to get as far as 

possible from the language of plastic and as near as possible to that of music. The effect 

that is made upon us by things that receive and reflect light is made not because the 

things are there but as though they «in themselves» are not there. The things are not 

even bodies, but light-resistances in space, and their illusive density is to be unmasked 
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by the brush-stroke... if there is one art that must exclude Impressionism   on principle, 

it is Classical sculpture.... For the Impressionists, the end and the culmination of art was 

the conjuring up of a world in space out of strokes and patches of colour.... Everything 

merges in bodiless infinity» [360]. Реалізація першого складного розгалуженого 

семантичного інваріантного образу  «impression» («враження») у складі 

структури інваріанта терміна  impressionism знаходить свій вираз у наступних 

визначеннях –   «far … from the language of plastic …near … to that of music» (та, 

відповідно, враження максимального віддалення імпресіонізму від класичної 

скульптури),  мета створити враження «the conjuring up of a world in space», та 

відчуття від досягнутого результату «Everything merges in bodiless infinity». Це є 

також відображенням функціонування символічного рівня інваріанта. 

Імпліцитний складний семантичний інваріантний образ «світло + колір 

(кольоровість)» також підтверджує свою суттєву позицію у структурі інваріанта, 

реалізуючись у диференційних компонентах: виняткова роль семантичного 

компонента-образа «світло» («effect that is made upon us by things that receive and 

reflect light», «…not even bodies, but light-resistances in space») та комплексу 

семантичних компонентів «колір, кольоровість» («strokes and patches of colour»). 

Особлива роль семантичних компонентів «колір», «світло»,  та прямо пов’язаних 

із ними семантичних компонентів-образів «передача повітряного простору», 

««манера (спосіб) передачі світла та кольорів» (чисті кольори часто 

накладаються на полотно без попереднього змішування на палітрі (система 

оптичного змішування)) та «характер палітри» (перевага віддається живим 

кольорам сонячного спектру) – спостерігаємо у наступному текстовому 

фрагменті: «This letter reveals Cezanne's continuing allegiance to the principles of  

Impressionism …. Of all the changes the Impressionists brought to the practice of 

painting, the most important for this discussion of Cezanne concerns their increased use 

of color perspective - the optical properties of warm and cool tones -- to indicate the 

third dimension in their works. Cezanne discovered the visual tendencies of reds and 

yellows to advance and blues and violets …» [436]. 
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Реалізація семантичних компонентів «особливості композиції – 

використання маси форм та технік»; «манера (спосіб) передачі світла та 

кольорів» – «принцип «simultaneous contrast» (одночасного, синхронного 

контрасту кольорів)»;  «розкладення складних тонів на чисті кольори» та 

«передача повітряного простору» (особливо en plein air (landscapes)) є 

нерозривно пов’язана із експліцитним складним семантичним компонентом 

«impression» («враження»), та впливають одне на одне, входячи до складу 

єдиного семантичного інваріанта-образа, як от: «Pisarro's type of 

Impressionism   gave Cezanne the technical foundation he needed for his conquest of 

space. In Cezanne's Auvers landscapes one can see the artist coming to grips with this 

challenge. Any painter who has tried to separate spatial planes through the juxtaposition 

of warm and cool tones knows the problem: the tendency, at first, to exaggerate the 

differences between tones, making them either too " red " or too " blue, " so the eye 

jumps from plane to plane instead of passing smoothly from foreground to distance.» 

[436]. 

Символічний рівень нерозривно пов’язаний із структурою семантичного 

інваріанта терміна impressionism, що є вираженим у реалізації усіх семантичних 

компонентів, тобто є пов’язаним із цілісним інваріантним образом:  «The qualities 

Spengler associates with Impressionism  are manifest not only in the visual arts, «but in 

a thousand other ways as well»: Impressionism «is the comprehensive expression of a 

world-feeling, and it must obviously therefore permeate the whole physiognomy of our 

«Late» i.e., declining Culture »» [360]. 

Символічний рівень розвивається одночасно у декількох напрямах – «у 

ширину», що створює можливість виникнення нових смислів, та переходу 

інваріантної моделі у різні семантичні поля, та «в глибину», коли концентрація 

символічного рівня знаходить (постійно змінюючись та поглиблюючись) свій 

прояв у межах одного смислу: «As the art historian Sgolne Le Men, who directed the 

library cataloging project at Giverny's Fondation Claude Monet, puts it, far from 

ignorant, Monet's «impressionist eye was an intelligent eye.» So how aware was this 
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intellectually curious Monet of the philosophical debates of his time? …Kermit 

Champa, for instance, does not rule out the possibility of a link between Monet's serial 

paintings and related philosophical debates, past and contemporary: «While it is not 

inconceivable that Monet and/or some of his contemporary critical advocates had some 

rough sense of what was in the air in formal philosophy?.»» [307]. 

 

Прояв семантичного інваріанта-образа терміна impressionism і збереження 

його структури у семантичному полі «література» простежуємо на фрагментах 

творів Д. Конрада. «The sun set; the dusk fell on the stream, and lights began to appear 

along the shore. The Chapman light–house, a three–legged thing erect on a mud–flat, 

shone strongly. Lights of ships moved in the fairway—a great stir of lights going up and 

going down. And farther west on the upper reaches the place of the monstrous town was 

still marked ominously on the sky, a brooding gloom in sunshine, a lurid glare under the 

stars» [332, с. 5]. Диференційні семантичні компоненти, що входять до складу 

структури інваріанта-образа impressionism, реалізуються так:  

– диференційний семантичний компонент «використання виразних, видимих 

мазків» (як і у живописі, тобто у первинному образі інваріанта) виявляється у 

насиченості тексту  великою кількістю означень, які ідуть одне за одним у 

певному ритмі та структурі, що створює відчуття (та образ) пейзажу.  До того ж, 

цей пейзаж  є пройнятим психологізмом (що є реалізацією  складного 

експліцитного семантичного компонента-образа «impression» (враження)) (що 

передається концентрацією психологічних «індикаторів», як от – «a great stir of 

lights going up and going down», «monstrous town», «marked ominously on the sky», 

«brooding gloom», «lurid glare»). Ці словесні «мазки», темп яких наростає, 

одночасно мають і кольорову складову (реалізація складного імпліцитного 

семантичного компонента-образа «світло + колір (кольоровість)»).  А реалізація 

диференційної семантичної ознаки «динамізм, передача постійного руху» та 

функціонування символічного  рівня у структурі інваріанта зумовлює  злиття 
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словесного опису картини кольорами із передачею психологічних  вражень автора 

(тобто художній опис здійснюється через «призму» авторських відчуттів). Таким 

чином, простежуємо перенос цілісного інваріантного багатокомпонентного образа 

терміна impressionism, як моделі, функції, на новий семантичний «субстрат», до 

того ж цей процес супроводжується збереженням цілісності його структури (як 

недискретної, образної, так і структурної, дискретної, що є  вираженою 

комплексом диференційних семантичних компонентів).  

Створення словесних пейзажів, із використанням кольорів та 

«живописною» манерою опису, як це проілюстровано у такому прикладі: «When 

the sun rose there was a white fog, very warm and  clammy, and more blinding than the 

night. … At eight or nine, perhaps, it lifted as a shutter lifts. We had a glimpse of the 

towering multitude of trees, of the immense matted jungle, with the blazing little ball of 

the sun hanging over it—all perfectly still—and then the white shutter came down 

again, smoothly, as if sliding in greased grooves.» [332, с. 45–46]. Інваріантний образ 

«живопису, художнього полотна» зберігається майже фізично – короткі, 

енергійні слова-мазки, які є означеннями різноманітних кольорів, створюють цю 

картину: «Flames glided in the river, small green flames, red flames, white flames, 

pursuing, overtaking, joining, crossing each other—then separating slowly or hastily. 

The traffic of the great city went on in the deepening night upon the sleepless 

river.»[332, с. 7]. До того ж, одночасно цей опис є не просто переданням 

кольорової складової, але і  вражень автора (асоціативний принцип побудови 

тексту) (використання метафоричних конструкцій – «flames, pursuing, overtaking, 

joining, crossing each other», «sleepless river»), все це є підтвердженням 

багатовимірності символічного рівня у  структурі семантичного інваріанта.  

Опис картин короткими, переривчастими фразами (як короткі, виразні 

мазки на імпресіоністичному живописному полотні), що складаються в одну 

суцільну «картину», яка наповнена енергією, рухом – що досягається 

нелінійністю оповідання, технікою «потоку свідомості», як от: ««After this I got 

embraced, told to wear flannel, be sure to write often, and so on—and I left. In the 
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street—I don’t know why—a queer feeling came to me that I was an imposter. Odd 

thing that I, who used to clear out for any part of the world at twenty–four hours» 

notice, with less thought than most men give to the crossing of a street, had a moment—

I won’t say of hesitation, but of startled pause, before this commonplace affair. The best 

way I can explain it to you is by saying that, for a second or two, I felt as though, 

instead of going to the centre of a continent, I were about to set off for the centre of the 

earth.» [332, с. 14].   

Таким чином, спостерігаємо, що злиття у структурі семантичного інваріанта 

складних, семантично розгалужених компонентів-образів «impression» 

(враження) та «світло + колір(кольровість)» (передача різноманітності світлових 

ефектів) зберігається і у новому семантичному полі «література». 

Аналіз фрагментів літературного тексту дозволяє простежити 

функціонування семантичного інваріанта-образа терміна impressionism (Е. Золя є 

одним з найвидатніших представників явища імпресіонізму у літературі): «They 

were in the cut-flower market. All over the footways, to the right and left, women were 

seated in front of large rectangular baskets full of bunches of roses, violets, dahlias, and 

marguerites. At times the clumps darkened and looked like splotches of  blood, at others 

they brightened into silvery greys of the softest tones. A lighted candle, standing near 

one basket, set amidst the general blackness quite a melody of colour—the bright 

variegations of marguerites, the blood-red  crimson of dahlias, the bluey purple of 

violets, and the warm flesh tints of roses. And nothing could have been sweeter or more 

suggestive of springtide than this soft breath of perfume encountered on the footway, on 

emerging from the sharp odours of the fish market and the pestilential smell of the 

butter and the cheese..» [463, с. 35–36]. Як  бачимо, опис ринку квітів – буяння 

фарб, змішане із різноманіттям вражень героя роману, де все складається у одну 

безперервну живописну «картину» – кольори (дані короткими, яскравими 

мазками), форми, аромати, враження;  і все це пройняте символічністю.  До того 

ж, уся картина подана через «призму» сприйняття героя роману – його почуттів та 

вражень. Спостерігаємо «конгломерат» усіх диференційних семантичних 
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компонентів, які злиті у єдиний образ-інваріант, де замість художніх фарб 

використовуються слова та їх композиції (тобто семантичний образ-інваріант 

перенесений, як цілісна модель, у інше семантичне поле – «літературний текст»). 

          Проаналізуємо ще один комплекс фрагментів тексту: «Claude, however, had 

enthusiastically sprung on to the bench, and stood upon it. He compelled his companion 

to admire the effect of the dawn rising over the vegetables. There was a perfect sea of 

these extending between the two clusters of pavilions from Saint Eustache to the Rue 

des Halles. And in the two open spaces at either end the flood of greenery rose to even 

greater height, and quite submerged the pavements. The dawn appeared slowly, softly 

grey in hue, and spreading a light water-colour tint over everything. These surging piles 

akin to hurrying waves, this river of verdure rushing along the roadway like an autumn 

torrent, assumed delicate shadowy tints—tender violet, blush-rose, and greeny yellow, 

all the soft, light hues which at sunrise make the sky look like a canopy of shot silk. 

And by degrees, as the fires of dawn rose higher and higher at the far end of the Rue 

Rambuteau, the mass of vegetation grew brighter and brighter, emerging more and more 

distinctly from the bluey gloom that clung to the ground. Salad herbs, cabbage-lettuce, 

endive, and succory, with rich soil still clinging to their roots, exposed their swelling 

hearts; bundles of spinach, bundles of sorrel, clusters of artichokes, piles of peas and 

beans, mounds of cos-lettuce, tied round with straws, sounded every note in the whole 

gamut of greenery, from the sheeny lacquer-like green of the pods to the deep-toned 

green of the foliage; a continuous gamut with ascending and descending scales which 

died away in the variegated tones of the heads of celery and bundles of leeks. But the 

highest and most sonorous notes still came from the patches of  bright carrots and 

snowy turnips, strewn in prodigious quantities all along the markets and lighting them 

up with the medley of their two colours…» [463, с. 40–41]. 

Далі спостерігаємо на наступному фрагменті вищезазначеного текстового 

комплексу поглиблення взаємодії як між рівнями структури інваріанта, так і між 

двома її основними складовими – семантичними комплексами «impression» 

(враження) та «світло + колір(кольровість)»:  «At the other side of the markets, at 



 224 

the crossway near Saint Eustache, the end of the Rue Rambuteau was blocked by a 

barricade of orange-hued pumpkins, sprawling with swelling bellies in two superposed 

rows. And here and there gleamed the glistening ruddy brown of a hamper of onions, 

the blood-red crimson of a heap of tomatoes, the quiet yellow of a display of marrows, 

and the sombre violet of the fruit of the eggplant; while numerous fat black radishes still 

left patches of gloom amidst the quivering brilliance of the general awakening.» [463,  

с. 40–41]. 

 Одночасне існування у структурі інваріанта терміна impressionism двох 

складних семантичних образів  викликає семантичне явище їх взаємопроникнення 

і виражається у синкретичному поєднанні диференційних компонентів цих двох 

семантичних комплексів, що спостерігаємо у такому фрагменті зазначеного 

текстового комплексу:  «Claude clapped his hands at the sight. He declared that those 

"blackguard vegetables" were wild, mad, sublime! He stoutly maintained that they were 

not yet dead, but, gathered in the previous evening, waited for the morning sun to bid 

him goodbye from the flag-stones of the market. He could observe their vitality, he 

declared, see their leaves stir and open as though their roots were yet firmly and warmly 

embedded in well-manured soil.»  [463, с. 40–41]. 

 У наведеному комплексі фрагментів тексту спостерігаємо велику 

інтенсивність та насиченість символічного рівня у структурі інваріанта, яка 

пронизує усі його семантичні пласти, у т.ч. і обидва складних розгалужених 

семантичних компоненти у його складі, які нерозривно між собою пов’язані у 

структурі інваріанта терміна impressionism – імпліцитний семантичний компонент 

«світло + колір (кольоровість)» та «impression» (враження) (кольори передають 

та створюють враження, спочатку візуальні («The dawn … softly grey … spreading 

a light water-colour tint»), чисто художні, далі – психологічні («These surging piles 

akin to hurrying waves, this river of verdure rushing along the roadway like an autumn 

torrent,… the sky look like a canopy of shot silk.»), які, у свою чергу, піднімаються 

до високого рівня символічності та міфологічного рівня (що є глибинним 

джерелом процесу метафоричності) («quivering brilliance of the general awakening», 
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«sounded every note in the whole gamut of greenery», «barricade of orange-hued 

pumpkins, sprawling with swelling bellies in two superposed rows», ««blackguard 

vegetables» were wild, mad, sublime!... they were not yet dead, but, gathered in the 

previous evening, waited for the morning sun to bid him goodbye from the flag-stones 

of the market.»). А виниклі таким чином враження різних рівнів узагальнення та 

символічності і міфологічності, створюють, у свою чергу, нову хвилю  реалізації 

семантичних компонентів інваріантного образа «світло + колір (кольоровість)» 

(«as the fires of dawn rose higher and higher»,  «the mass of vegetation grew brighter 

and brighter, emerging more and more distinctly from the bluey gloom»). І цей процес 

є безперервним та динамічним. Тут має місце складний взаємозумовлений процес 

породження смислів, глибинною основою якого є взаємозв’язки у структурі (як 

дискретній, міжкомпонентній, так і недискретній, образній) семантичного 

інваріанта.  

 Варто додати, що у цю структуру-образ семантичного інваріанта 

органічно вплітаються та функціонують у ній диференційні семантичні 

компоненти «відчуття (враження) руху» – його передача, як ключовий момент 

людського сприйняття (світ – як оптичне явище, що постійно змінюється) 

(«delicate shadowy tints—tender violet, blush-rose, and greeny yellow», «gleamed the 

glistening ruddy brown of a hamper of onions»);  наступний семантичний компонент 

«передача повітряного простору», та його підкомпонент «велика кількість 

пейзажів» («the effect of the dawn rising over the vegetables. There was a perfect 

sea…», «autumn torrent»); семантичний компонент «прагнення до природності, 

натуральності композиції». 

 Доцільно зазначити, що семантичний компонент «колір (кольровість)» 

розкладається на низку підкомпонентів: «характер палітри» – перевага надається 

живим кольорам сонячного спектру, та практично виключенню концентрованих 

чистих темних кольорів; ознака «манера (спосіб) передачі світла та кольорів»  – 

чисті кольори часто накладаються на полотно без попереднього змішування на 

палітрі («the sheeny lacquer-like green of the pods», «snowy turnips»); диференційна 

семантична ознака «манера нанесення кольорів (характер мазків)»  – короткі, 
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видимі, виразні, густі мазки («the patches of bright carrots», «the blood-red crimson 

of a heap of tomatoes»). І усе це виливається у наступні диференційні  семантичні 

ознаки-образи: «композиційна побудова» – передача цілісних візуальних ефектів 

замість деталів;  семантичний компонент «гармонія» (з усіма його складовими – 

краса, ясність і т.д.) (теж передається поєднанням візуальних та психологічних, 

символічних засобів – тобто обидва складні компоненти-образи у складі цілісного 

інваріанта  – «світло + колір (кольоровість)» та «impression» (враження) 

реалізуються одночасно, як от: «Claude, however, had enthusiastically sprung on to 

the bench», «He compelled his companion to admire...», «Claude clapped his hands at 

the sight…»); «особливості композиції – використання маси форм та технік» 

(використання різноманітних стилістичних та лексичних засобів – метафор, 

ритмічної побудови тексту, епітетів, стилістичних контрастів і т.д.) та 

семантичного компонента «принцип «simultaneous contrast»(одночасного, 

синхронного контрасту кольорів)».   

 Таким чином, спостерігаємо вражаючу відповідність реалізації структури 

семантичного образа-інваріанта у термінологічних полях «мистецтво» та 

«література», що свідчить про повне збереження впливу інваріантного 

недискретного образа  та структурних, дискретно виокремлених семантичних 

компонентів у його складі. 

Проаналізуємо реалізацію впливу семантичного інваріанта термінів rococo 

та baroque у наступному фрагменті тексту: «The room itself is decorated 

with Rococo ornaments, which contrast strongly with the lowly wooden floorboards. 

The Rococo   is associated with the past – a deteriorating building, which had obviously 

once seen brighter days, and a deceased man, whose portrait is encircled by a 

gilded Rococo  frame with a cartouche at the top. This old-fashioned Rococo  …, 

cozy Rococo  described by Pichler than with the frivolities of Pompadour in Laube's 

play or the boastful luxury of the rich relatives in the painting. For all its luxury, 

ornament, and inconvenient clothes, Pichler's Rococo   was first of all an uncomplicated 

and stable period» [450]. Зазначимо, що семантичний інваріант-образ реалізується 
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через диференційні компоненти: «найбільший ступінь складності 

(переплетеності, пишноти) форм» («boastful luxury», «luxury, ornament», 

«complex rococo overmantels» [345]), «легкість, веселість»,  та його підкомпонент 

«фрівольність» (« frivolities of Pompadour» («By the late 1760s the tide of taste was 

turning, and the rococo   was perhaps then considered too frivolous for a growing 

empire worthy of the attributes of ancient Rome» [345 ]; «…but it was also quite usual 

to dress up the frivolous characters in Rococo costumes and surround them 

with Rococo  objects.» [450])), та «old-fashioned» (старомодний). Символічний 

рівень реалізується у складній системі конотаційних ознак («The Rococo   is 

associated with the past…», «cozy Rococo »).  Семантичний компонент «old-

fashioned» є специфічною, характерною семантичною ознакою саме інваріанта 

терміна rococo («But purists debate whether those rococo   vehicles - which sprout 

gilded cherubs and, in one case, a winged dragon - will really feel at home in an austere, 

postmodernist, cherub-free building.») [381]. 

Проаналізуємо наступний текстовий фрагмент: «The height of magnificence 

for English looking glasses occurred with the great awareness of fashionable European 

styles beginning in the 1740s. These styles had a freedom of design dramatically 

different from earlier classical sources, and they became the imaginative and playful 

style of the rococo mixed with chinoiserie and Gothic designs. Of all the types of 

furniture, looking glasses with elaborately carved and gilded frames enclosing their 

precious silvered glass plates rapidly became the perfect medium for the rococo 

designer and carver to express their freedom and virtuosity» [345]. Спостерігаємо 

реалізацію семантичних інваріантних ознак: «відчуття простору та пов’язані з 

цим  емоції» (наявність дзеркал входить імпліцитно до складу цього компонента, 

створюючи відчуття легкості, певної фантастичності простору  («height of 

magnificence for English looking glasses»)), «легкість, веселість, які можуть 

переходити у фривольність» («imaginative and playful», «freedom and virtuosity»), 

«пишність, певна перенавантаженість» («elaborately carved and gilded frames», 
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«silvered glass»). Таким чином, цілісність недискретного інваріантного образа дає 

можливість реалізуватись дискретним семантичним ознакам його складу. 

Таким же чином реалізується багатьма своїми «гранями» семантичний 

інваріант-образ у наступному текстовому фрагменті: «Such looking glasses 

deserved suitably elaborate frames of fantasy. The freely handled S - and C - shaped 

curves of the rococo, the asymmetry of the style, and its harmonious floral and 

naturalistic motifs were perfectly suited to the frame carver. Nature was now the source 

of ornament both inside the house and in the exotic Chinese and Gothic teahouses, 

temples, and gazebos.» [345]. Спостерігаємо знов реалізацію семантичного 

компонента «відчуття простору та пов’язані з цим  емоції» (наявність дзеркал, 

що створюють відчуття легкості, певної фантастичності простору) («elaborate 

frames of fantasy»), «переплетеність, нерівність, вигнутість форм» («freely 

handled S- and C- shaped curves»), «відчуття легкого руху, динамізм», 

«природність чи її імітація» та її під компонент «наявність асиметрії» 

(«harmonious floral and naturalistic motifs», «Nature was now the source of ornament», 

«the asymmetry of the style»). 

Символічний рівень реалізується в усіх семантичних ознаках інваріантного 

образа: «By focusing the contrast between past and present on a Rococo  object, the 

painting evokes the same nostalgic view of the eighteenth century as Reading the Will 

II: the Rococo  becomes a symbol of the abandoned values of the past.»  [450]. 

Семантичний інваріант може втілюватись у різних семантичних полях, де 

скрізь він зберігає свою структуру та інваріантність образа, та слугує своєрідною 

моделлю: «It may now be seen that the playfulness of the rococo, although outwardly 

frivolous and whimsical, may have had overtones as a political style associated with the 

Tory elite loosely centered around Frederick Louis (1707-1751), Prince of Wales.» 

[345]. 
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У реалізації семантичного інваріанта терміна baroque  спостерігаємо 

наступні семантичні компоненти: «There she senses an excess of curves, of 

roundness, too much fullness, he evokes hips like amphoras and breasts like those of 

sculptures on excessively baroque  buildings. There' s an obsession with brocades, 

velvets and laces, of «Veroneseries,»» [418 ].  Особливо актуалізується семантичний 

компонент «велич та пишність», і як наслідок, – підсилення інтенсивності 

семантичної ознаки «ефектна видовищність», що, у свою чергу спричиняє 

виникнення семантичного компонента «елемент негативного ставлення» («an 

excess», «excessively baroque  buildings», «an obsession»; «The rest of Europe 

preferred the swagger and flamboyance of the Baroque  version of classicism» [369]; 

«the bizarre wonder encountered in the Baroque…» [300]). 

Отже, доходимо висновку, що інваріант визначає цілісну функційну 

семантико-комунікативну парадигму термінів мистецтва, обумовлюючи систему 

структурно-семантичних та функційних параметрів, у яких термін реалізується у 

фаховому дискурсі різних типів. Семантичний інваріант є джерелом 

взаємозв’язків, що існують між різними термінологічними доменами одного 

семантичного поля, а також має практично необмежений потенціал, який 

уможливлює процес функційного переходу терміна у нові семантичні поля.   

4.2. Функційно-комунікативні особливості інваріанта комплексу термінів 

portrait, tracery, relief, palette, knot, blend, stain, empire 

Проаналізуємо семантичні функційно-комунікативні особливості інваріанта 

терміна portrait – одного з  комплексу  найчастіше уживаних термінів мистецтва. 

У лексикографічних джерелах [287, с. 2298; 284, с.  1096; 291; 275; 270; 273; 274; 

278; 279] portrait подається у складі таких смислів:  A n. 1a) A drawing, painting or 

other delineation of an object, scene, etc., gen. – a picture, a design – креслення, 

малювання чи інакше живописне зображення, картина об’єкта, сцени і т.д., у 

широкому сенсі – картина, малюнок,  b) spec. A representation or delineation of a 

person or animal, esp. of the face or head and shoulders, made by drawing, painting, 
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photography, etc., a likeness – спеціальне – зображення чи живописне зображення 

персони (людини) чи тварини, особливо голови і плечей, зроблене кресленням, 

живописом, фотографією і т.д., портрет, образ, 2) The action or art of making a 

portrait, portraiture – дія чи мистецтво створення портрету, портретний живопис 

(1570 – 1599р.р.) , 3 a) A thing which or person who represents, typifies, or resembles 

another, an image, a representation, a likeness – річ чи особа, яка представляє, 

типіфікує чи нагадує інших, зображення, портрет, b) A verbal picture or 

representation, a graphic or vivid description – усна (словесна) картина чи 

зображення (опис), графічний чи яскравий (жвавий) опис, B) adj. & adv. Of a page, 

book, etc., or the manner in which it is set or printed: upright, having or in a rectangular 

shape with the height greater than the width. Opp.  Landscape a. & adv. – про 

сторінку, книгу і т.д. чи про манеру, в якій вони зроблені чи надруковані: 

вертикально, прямокутної форми з висотою більшою за ширину – на противагу 

слову ландшафт (пейзажний живопис). Portrait  v.t. Now rare or obs. 1) Make a 

portrait, picture, or image of, = portray v.  – робити портрет, картину, образ чогось, 

2) fig. Represent or describe graphically – фігурально (образно, метафорично) – 

зображати чи описувати яскраво, образно, наочно. 

Системний аналіз терміна з метою виокремлення спільного семантичного 

компонента-інваріанта та визначення його структури та функційної парадигми 

передбачає урахування взаємодії синхронного та діахронного аспектів розвитку. 

Аналізуємо семантичний розвиток префікса pro- та кореневої морфеми trace. 

Англійське portrait є запозиченим із французької мови (portrait), що, відповідно, 

походить від французького дієслова  portraire (малювати, зображати), яке, у свою 

чергу, походить від латинського prōtrahere, складного дієслова, створеного із 

префіксу prō- (уперед, далі; назовні) та trahere (тягнути, волочити, волочити з 

силою). Це дієслово є джерелом латинського дієслова *trāctiare та французького 

tracer (намічати лінію, іти слідом),  з якого виникло старофранцузьке trace (слід, 

борозна, що залишається від тягнення (волочіння) чогось; відмітина, яка 

лишається; слід, відбиток). 
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Як засвідчує аналіз,  диференційні семантичні компоненти кореня є ядром 

структури інваріанта, частина з них виражається експліцитно. Тобто 

недискретний інваріантний образ кореня розкладається на низку дискретних 

семантичних компонентів:  основа опозиції (спільна семантична ознака) «вид дії» 

уможливлює виокремити диференційний компонент «тягнення, волочіння»,  який 

(у складі єдиного образа) є одразу пов’язаним із семантичною ознакою 

«наявність агенса (діяча, того, хто тягне)», що одразу ж виявляє наступну 

диференційну ознаку – «слід (trace)». Отже, доходимо висновку, що увесь цей 

інваріантний образ має основні позиції, які входять до складу семіотичного 

квадрату А.Ж. Греймаса (який походить від логічного квадрату Аристотеля), 

системи семантичних ролей Ч. Філлмора.  

У семантичному інваріанті терміна portrait відбувається доповнення, 

«корекція» семантичного інваріанта-образа кореня, який тепер входить до 

складу інваріантного образа «зображення, перш за все – людини», який, як ми 

спостерігаємо, «увібрав» до складу своєї структури (та до складу свого 

недискретного образа) семантичний інваріант-образ кореня. 

Звідси походить і поява (додавання) основних (імпліцитних) диференційних 

семантичних компонентів у складі інваріанта-образа portrait: 

– «зображення» (тобто семантичний компонент образа-інваріанта кореня 

«слід» набуває форму (вид, образ) зображення) (як результат авторського 

дослідження, наводимо для виокремлення структурних компонентів інваріанта 

семантичні опозиції – portrait:: wiping; portrait :: cleaning);  

– диференційний семантичний компонент «наявність автора такого 

зображення» (тобто семантичний компонент образа-інваріанта кореня «наявність 

агенса (діяча, того, хто тягне)» набуває такого вигляду);  

– диференційні семантичні ознаки – характеристики цього зображення, які 

можуть бути розкладеними на низку диференційних підкомпонентів: в першу 

чергу, це компонент «зображення людини», звідки походить семантична ознака 

«вертикальність» (семантична опозиція portrait :: landscape) . 
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          До складу семантичного інваріанта-образа входить і символічний рівень, 

який вже перетворює цей семантичний інваріант у модель, функцію, яка дозволяє 

йому «накладатися» на потенційно необмежену кількість нового «субстрату» 

(нових семантичних полів). Формально це виявляється у виникненні 

метафоричних смислів (портрет у живописі, скульптурний портрет, словесний, 

літературний портрет, портрет тварини (тобто будь-якої істоти), психологічний 

портрет, «портрет душі», мімічний портрет і т.д.). Отже, семантичний інваріант 

слугує джерелом стилістичних тропів. Семантичний образ-інваріант також 

обумовлює існування явища конверсії (noun portrait –  verb portray). 

 Таким чином, семантичний інваріант терміна  portrait має складну 

структуру, утворену поєднанням дискретних та недискретних характеристик, що 

визначає структурно-семантичні та функційні параметри існування та розвитку 

терміна. 

 

Перейдімо до аналізу семантичних функційно-комунікативних 

особливостей інваріанта терміна tracery. Семантичний інваріант-образ кореня 

(trace-, trait-) слугує джерелом утворення нових семантичних інваріантів, що 

супроводжується процесом додавання до нього диференційних семантичних 

компонентів (його «корекції»). Цей процес здійснюється одночасно і дискретно 

(додаванням диференційних компонентів), і недискретно – конкретизацією, 

уточненням образа (у нашому випадку – образа «волочіння, сліду, який цей 

процес залишає»). 

Проілюструємо це на прикладі однокореневого терміна tracery, який має 

наступні смисли [287, с. 3355; 284, с. 1524; 291; 275]: tracery  noun 1) a pattern of 

interlacing ribs, esp. as used in the upper part of a Gothic window, etc. – узор із 

нервюрів (ребер, що перехрещуються), зокрема – як такий, що використовувався 

у верхній частині готичного вікна і т.п. (наприклад – nervure traceries of St. 

Eustache Church in Paris and of Winchester Cathedral Nave ceiling [Додаток А.16]); 

2) any fine pattern resembling; an interlacing of foliage – будь-який тонкий, 

вишуканий візерунок, подібний на цей (наприклад – mosaic panels with floral 
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tracery of 18th  century [Додаток А.15]); листяне переплетення; 3) сплетення, 

переплетення (гілок та листя; прожилок на крилі комах). 

Як бачимо, у семантичному інваріанті терміна tracery  диференційний 

компонент кореня trace – «слід» набуває вигляду (та образу) (коректується, 

уточнюється) диференційної семантичної ознаки «візерунок». Це формально 

закріплюється додаванням інваріанта суфікса –ry, та особливо актуалізується 

диференційний компонент «краса». 

Таким чином, термін tracery виявляє функціонування образа-інваріанта 

кореня trace- (як і в термінах portrait, portraiture). В усіх смислах цього терміна 

простежується інваріантний образ сліду, який залишається від предмету, що 

тягнуть тим чи іншим чином. До того ж, символічний рівень цього образа 

дозволяє уявити, «побачити» цей образ у будь-якому матеріалі чи контексті (в 

залежності від того семантичного, термінологічного поля, у якому існує денотат).  

Крім того, актуалізується семантична ознака «створеності» (ліній, візерунку), а 

не просто існування як такого. Це припущення підтверджується архаїчним 

смислом терміна – «a place for tracing or drawing» (місце для креслення чи 

малювання). У функціонуванні образа-інваріанта також присутні елементи 

міфологічного рівня (моменти «одухотворення»), коли мова йде не про кам’яні чи 

мальовані візерунки (тобто рукотвірні), а коли термін вживається до візерунків на 

нерукотвірних предметах, таких, як переплетення  гілок та листя (у т.ч. вираз 

«tracery light»), прожилок на крилі комах і т.п. 

Спостерігаємо, що семантичний інваріант є також джерелом виникнення 

термінів мистецтва –  plate tracery, bar tracery (які позначують два основних типи 

готичніх узорів віконних прорізів – наприклад, bar traceries of Strasbourg Cathedral 

and Ely Cathedral, plate traceries of Churches in Palermo [Додатки А.17; А.18]). 

 

 

Проаналізуємо семантико-функційні особливості інваріанта терміна relief. 

Термін relief  функціонує у мистецтві, зокрема у скульптурі, архітектурі та 

живописі. Лексикографічні джерела [287, с. 2537; 284, с.  1193– 1194;  291; 275; 
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278; 296] описують понад шістнадцять смислів relief, серед яких терміни, які 

безпосередньо вживаються у мистецтві, як от:  Also called: relievo, rilievo.  – Також 

має назви:  relievo, rilievo.  1) A method of moulding, carving, stamping, etc., in which 

the design stands out from a plane surface so as to have a natural and solid appearance, 

the degree to which a design projects in this way – to a greater (high relief) or lesser 

(low relief) extent – метод лиття, різьблення, карбування (штамповки, тиснення), і 

т.д., внаслідок якого малюнок (композиція) вирізняється на пласкій поверхні 

таким чином, що має об’ємний виступ назовні, а ступінь цього виступу створює 

враження у зазначений спосіб – більша ступінь виступу – high relief , менша - low 

relief.  b) A composition or design executed by such a method – композиція чи 

малюнок (візерунок), виконані подібним чином, a piece of work of this kind – 

екземпляр витвору (мистецтва) такого роду. Смисли терміна охоплюють не тільки 

реальну, так би мовити «фізичну» рельєфність денотатів, але й ілюзорну, таку, яка 

здається, тобто мистецьки виконану спеціально для створення враження 

справжнього рельєфу: 2) The appearance of solidity or detachment given to a design 

or composition on a plane surface by the arrangement and disposition of the lines, 

colours, shades, etc., distinctness of outline due to this – вигляд об’ємності, який 

надається малюнку (зображенню) чи композиції на пласкій поверхні, шляхом 

розташування та співвідношення ліній, кольорів, тіней,  і т.п., виразність обрисів, 

яка досягається внаслідок цього. Спостерігаємо серед смислів, які вживаються у 

мистецтві, явище метонімічности, коли результат (твір мистецтва) отримує свою 

назву завдяки інструменту, яким його створено (тобто завдяки рельєфній 

поверхні: 3) A printing process, such as engraving, letterpress, etc., that employs raised 

surfaces from which ink is transferred to the paper  – процес друку, такий як гравюра 

(естамп), текст у книзі (високий друк), які використовують рельєфні поверхні, з 

яких друкарська фарба переноситься на папір. 

         Аналіз терміна з метою виокремлення спільного семантичного компонента-

інваріанта передбачає його розгляд у комплексі, тобто, як семантичної системи, 

що складається з багатьох смислів.  Так,  у семантичну систему терміна relief 

також входять і такі смисли: 1) The alleviation of or deliverance from pain, distress, 



 235 

anxiety, monotony, etc.; the feeling accompanying this; mental relaxation –полегшення 

чи визволення від болю, нестатків (страждань), неспокою (тривоги, страху), 

одноманітності, і т.д.; почуття, яке це супроводжує; внутрішнє  розслаблення. b) 

A thing, providing such alleviation; a feature which breaks up visual or other monotony 

–  щось, що забезпечує таке полегшення; деталь (риса), яка руйнує візуальну (або 

яку-небудь іншу) одноманітність. 2) Географ. Difference in height from the 

surrounding terrain –  відмінність по висоті від навколишньої місцевості. 3)  (usu. 

light relief) Something interesting or enjoyable that provides a short respite from a tense 

or tedious situation –  (зазвичай – light relief) щось цікаве чи приємне, що дає 

короткий перепочинок від напруги чи нудної ситуації. 4) fig. Vividness, 

distinctness, or prominence due to contrast or artistic presentation; comic relief -  

переносне – яскравість, виразність чи випуклість завдяки контрасту чи 

артистичному поданню; театр. комічна сцена у трагедії; «розрядка сміхом», 

смішний епізод у сумній чи трагічній ситуації;  Сomic relief – (Брит.) благодійна 

організація, заснована професійними артистами-коміками. Вищенаведені смисли 

є далеко не повним переліком, і ми вказуємо саме на них з метою визначення 

основних напрямів семантичного розвитку. 

         У процесі виокремлення семантичного інваріанта та визначення його 

структурно-семантичних параметрів та функційної парадигми врахування 

діахронного аспекту, на наш погляд, є одним із необхідних етапів семантичного 

аналізу. Термін relief  має безпосередній зв'язок із словом relieve, часто під час 

функціонування relief як терміна мистецтва вживаються ще дві його форми – 

relievo, rilievo. 

Іменник relief з’явився в англійський мові в два етапи: середньовічне 

англійське relief походить від старофранцузького relief, яке, в свою чергу, є 

похідним від латинського relevare (складне дієслово, частинами якого є префікс 

re- та основа levare («піднімати», від levis (leuis) – «легкий»)). Слово вживалось у 

смислах «полегшення, визволення, спокій; відсутність болю, дискомфорту, 

неприємностей і т.д.».  Другий етап – ХVІІ століття, коли слово-термін relief 

з’являється у смислі «підвищена частина композиції (дизайну)» – від італійського 
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rilievo (латинське relevare – «піднімати»), а пізніше – «підвищена частина 

території», та у пов’язаних із ними смислах. Дослідження  фаз розвитку слова є 

необхідним для визначення сем, які формують структуру спільного семантичного 

компонента. 

У процесі виокремлення основних диференційних семантичних 

компонентів інваріанта – основу першої семантичної опозиції сформулюємо як  

«стан в широкому сенсі, а також ознаки, притаманні цьому станові». 

Проаналізуємо на цій семантичній основі ряд опозицій, що використовуються, як 

результат авторського дослідження – relief  :: distress (полегшення чи звільнення 

від болю, страждань, нудьги, одноманітності і т.д. :: фізичний біль, душевне 

страждання, злидні), relief  :: anguish (щось, що забезпечує полегшення від болю, 

страждань, туги і т.д. :: біль, мука, страждання, туга), relief :: misery (біль; 

бідність, злидні). На основі аналізу вищенаведених опозицій та семантичної 

структури терміна relief  виокремлюємо диференційну ознаку «легкість». 

Наступною семантичною ознакою, яка входить у склад інваріанта, є «підняття 

угору (як щось, що нерозривно пов’язано із легкістю, це може бути як шлях 

досягнення легкості, так і наслідок (результат) легкості)». Основою опозицій 

для цієї диференційної ознаки є «процес чи явище, які забезпечують чи 

супроводжують  функціонування семи «легкість»»  (опозиції –  relief :: drop 

(визволення, полегшення; підкріплення; підвищення (виступ) :: падіння, 

зниження; спад), relief :: abase (принижувати; понижувати (у чині, посаді)), relief :: 

intaglio (рельеф :: інталія), relief :: frustration (почуття полегшення, розради; 

розслаблення :: почуття розчарування, невдоволення; зрив планів)). Наступним 

семантичним компонентом, якій відіграє суттєву роль в структурі інваріанта, є 

інваріантний образ, що передається префіксом re- та описує характер здійснення 

процесу, і відображає «момент повторення, повернення знову в певний стан (у 

нашому випадку – у стан легкості)» (семантичні опозиції – relief (relieve) :: lift; 

relief (relieve) :: raise). (Саме наявність префіксу re- відрізняє, наприклад, relieve 

від elevate. У обох термінах є присутнім ядерний інваріант-образ «lift»(піднімати, 

досягати легкості), але у relieve – це досягнення легкості, яка була втрачена (хоча 
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б на якийсь час) – тобто звільнення, полегшення і т.п., а у elevate цей момент - re- 

– є відсутнім, тут – чисте прагнення до легкості із самого початку (яке 

простежується в усіх смислах)). Таким чином, виокремлені диференційні 

семантичні компоненти (виокремлені дискретно) складають ядро недискретного 

образа семантичного інваріанта. Як у самій структурі інваріанта, так і в 

морфологічній структурі терміна також спостерігаємо явище предикативності, 

іконічності, коли семантичні компоненти у структурі інваріанта та морфологічні 

компоненти у структурі терміна можна представити у предикативних зв’язках – у 

вигляді речення. 

Усі семантичні компоненти є взаємопов'язаними, і в інваріанті-образі не 

можуть існувати один без одного, причому в їх сукупності  існує своя ієрархія. 

Наприклад,  у вислові  «comic relief»  (як театральний термін – у  драмі, трагедії; 

чи у фігуральному смислі – у будь-якій напруженій ситуації) relief може 

розглядатися і як рельєфне, контрастне, яскраве зображення (картинка) на 

загальному тлі (як це і описується у словниковій статті), тобто фактично це є 

прямою аналогією з художнім рельєфом, яка є перенесеною у семантичне поле 

«театр». Під таким кутом зору ніби «працює» переважно семантичний компонент 

«підняття вгору, піднесеності над загальним тлом», а семантичний компонент 

«легкості» ніби нейтралізується. Але водночас комічна сценка на тлі драматичної 

чи трагічної вистави  виглядає як перепочинок, ослаблення внутрішньої напруги, 

психічне та інтелектуальне полегшення, тимчасова легкість. Таким чином, 

семантичний компонент «легкості» функціонує одночасно та нерозривно із 

рештою семантичних компонентів інваріанта у складі  єдиного інваріантного 

образа. 

Таким чином, в усіх смислах терміна relief функціонує весь образ-інваріант 

(з усіма його семантичними компонентами). Тобто споконвічно відчуття легкості 

та відчуття підняття угору є взаємопов’язанними у свідомості людини в єдиний 

образ і слово (це підтверджується і древньолатинським образом, і у санскриті). 

Цей образ належить також до семантичних універсалій (які постійно 



 238 

розглядаються у семантиці – під певним кутом – А. Вежбицькою, теорією 

концептуальних метафор Джонсона та Лакоффа та інш.). Для ілюстрації 

визначеної функційної парадигми наведемо декілька прикладів: «It is a 

complicated mix of emotions that can range from love to grief, guilt to generosity, 

fatigue to relief.» [384]; «Her feelings of humiliation gradually transitioned to feelings 

of  relief  that she was not alone in such circumstances.» [443]. Також зазначений  

семантичний інваріант-образ має і символічний рівень, який дозволяє йому, як 

моделі, переходити у різні семантичні поля, та створювати нові смисли. До того ж 

цей образ-інваріант є одночасно і недискретним, і дискретним – тобто, у його 

складі дискретно можна виокремити низку основних семантичних компонентів 

(серед потенційної їх безкінечності). Яскравою ілюстрацією до існування 

символічного рівня у структурі інваріанта є низка смислів, об’єднаних у єдину 

групу – «звільнення від певного заняття чи посади». Серед зазначених смислів 

спостерігаємо поступовий метафоричний перехід: первинний смисл «особа чи 

група людей, які змінюють тих, хто був на варті, під час виконання службових 

обов’язків і т.д.» (як, наприклад: «Some would start a race and then turn to a relief 

 driver, thus pocketing the points.» [354]; «Undaunted, Caesar constructed two fortified 

walls – an inner one encircling Alesia, and an outer wall protecting his army from the 

Celtic relief  force.» [410]; «Just then the relief  force spotted a lone figure dropping 

from the citadel tower to the beach, where, miraculously unhurt, he ran into the surf and 

began swimming out to the ships.» [462]) «переходить» на наступний рівень 

метафоризації та породжує смисли – «річ, яка доповнює іншу під час виконання 

роботи», «страва (блюдо), яка слідує за попередньою (заступає місце 

попередньої)», що демонструють одухотворення, тобто міфологізацію неживих 

предметів по аналогії із живими (коли, наприклад, автобус, поїзд, додаткова 

транспортна гілка і т.п. перетворюються на те, що приходить на допомогу, 

доповнюючи інших під час виконання роботи; чи коли страва на столі 

«оживляється» подібно людині-вартовому, як «оживляється» таким чином і уся 

ситуація трапези подібно до ситуації зміни варти. Як, наприклад: «The peak hour 

fast train to and from Maidenhead which arrives and departs London Paddington on the 
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relief  lines, that goes, that is going to be withdrawn, and then one has got an additional 

limited stopping serviceon the relief  lines  between Reading and London Paddington  

and that will run every 30 minutes.» [334, с. 1178] ; «The relief  bus – our mobile 

outreach to the streets of  New York City...» [405]). Отже, семантичний інваріант 

слугує джерелом стилістичних тропів (метафоричних і т.д.). 

У термінологічному полі мистецтва суб’єктами опозиції є різні види 

матеріалу – камінь і т.п. (у скульптурі та архітектурі); лінії, кольори, певні 

способи штрихування, нанесення тону (у живописі, виготовленні різного виду 

гравюр) – наприклад: «During the European Middle Ages the emphasis in sculpture 

was definitely on relief work… The Gothic period continued this tradition but often 

preferred a higher relief.»; «This illusion of the picture surface as an integrated structure 

in projecting low relief was developed further in the early 20th century by the Cubists.» 

[279]. У термінологічному полі «мистецтво» та «географія» на перший погляд 

може скластися враження певного ослаблення семантичного компонента 

«легкість», та підсилення семантичного компонента «підняття угору». Але 

складність та багатогранність існування семантичного інваріанта саме як образа, 

який до того ж має у своєму складі символічний рівень (а не просто як схеми, яка 

складається із набору певних семантичних компонентів), полягає, на наш погляд, 

у тому, що у кожному новому смислі реалізується весь  образ. І тому доходимо 

висновку, що семантичний компонент «легкість» залишається і у цих смислах у 

складі семантичного інваріанта у такому ж ступені інтенсивності, тому що будь-

яка рельєфна поверхня може сприйматись (хоча б і підсвідомо) як «вивільнена, 

полегшена» від тла навколишньої поверхні. Таким чином, доходимо висновку, що 

така нейтралізація семантичного компонента є формальною, такою, що тільки 

здається (і є фактично проявом явища семантичного синкретизму). Отже, 

виокремлені структурно-семантичні та функційні параметри інваріанта терміна 

relief  визначають усі особливості існування та розвитку терміноодиниці та 

зумовлюють процеси транстермінологізації. 
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Перейдімо до аналізу семантичних функційно-комунікативних 

особливостей інваріанта терміна palette. Дослідімо процес формування 

семантичного інваріанта терміна palette як такого, який формується у об’єктивній 

єдності синхронного та діахронного аспектів. Лексикографічні джерела [287, с. 

2076; 284, с. 1023; 291; 275; 282; 296] подають такі смисли терміна palette: 1) a thin 

(oval) board or slab, usually with a hole for the thumb, on which an artist lays and 

mixes colours – тонка (овальна) дошка чи пластина, зазвичай із отвором для 

великого пальцю, на якій митець кладе і змішує фарби;  b) transf. the range of 

colours used by a particular artist or in a particular picture, or in which a particular 

product is available – ряд фарб, які використовуються окремим художником чи на 

окремій картині, чи у яких є представленим окремий продукт; c) the range or 

variety of tonal or instrumental colour in a musical piece, composer`s work, etc.; the 

verbal range of a writer etc. – ряд чи різноманітність тональних чи 

інструментальних фарб у музикальній п’єсі, творі композитора і т.інш.; словесний 

ряд письменника і т.д. d) Computing. In computer graphics, the range of colours or 

shapes available to the user – у комп’ютерній графіці –  ряд кольорів чи форм, які є 

у розпорядженні користувача; 2) Zool.  A disclike structure; spec. a) an accessory 

valve in some boring mollusks  – дископодібна структура; а) додатковий 

(допоміжний клапан) у деяких свердлячих молюсків;  b)  Entomol. A flat expanded 

part on the legs of some insects (esp. aquatic beetles)  – розширена пласка частина ніг 

деяких комах (особливо у водяних жуків); 3) a device used by the banker in certain 

card-games to move cards and money – інструмент, якій використовує круп’є у 

певних карточних іграх для пересування карт та грошей. 

        Іменник pale, якій складає кореневу морфему слова-терміна  palette, походить 

від старофранцузького  pal, яке, у свою чергу – від латинського pālus (кіл, стовп). 

Він є похідним від основи * pag – (укріплювати, прикріплювати, закріплювати). 

Англійське слово palisade іде зрештою від * pālicea, простонародного латинського 

похідного від pālus, і тісно пов’язане з ним латинське pālа є джерелом 

англійського слова palette. У склад колишніх смислів лексеми palette у 

французькій мові входили «тонкий чи плаский інструмент, за допомогою якого 
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хірурги наносять мазь», «піддонник чи мисочка, куди вони приймають кров, яка 

витікає з відкритої вени», а також «валок, качалка». Таким чином, спочатку це 

слово означало пласке лезо для розплющення речей, і вже пізніше – пласку 

пластину для фарб (італійське paletta – тонка, як у фармацевта лопатка, ніж, є 

зменшувальним від латинського pala (лопата, ніж; совок; лопата з пласким лезом, 

якою кладуть хліб у піч)). 

          Виокремлюємо диференційні семантичні компоненти, які входять до складу 

семантичного інваріанта терміна palette: 

– на основі семантичної опозиції (спільної семантичної ознаки) «дія, 

властивість», можна виокремити експліцитний диференційний семантичний 

компонент-образ «певна жорсткість, укріплення, опора», цей семантичний 

компонент є морфологічно закріпленим у кореневій морфемі та у інваріантному 

образі (як результат авторського дослідження, наводимо для виокремлення 

структурних компонентів інваріанта семантичні опозиції – palette :: pigment, 

palette :: canvas) ; 

– наступна експліцитна диференційна семантична ознака виокремлюється на 

основі семантичної опозиції (спільної семантичної ознаки) «предмет, який  має 

цю властивість (певної жорсткості, опори)». Таким семантичним компонентом 

є «палка, паличка (будь-якої форми),  пластина» (семантичні опозиції – palette :: 

mastic; palette :: plaster of  Paris);  

– диференційною семантичною ознакою, яка імпліцитно є присутньою у 

недискретному інваріантному образі, та виокремлюється на наступній основі 

семантичної опозиції (спільної семантичної ознаки)  «використання даного 

предмету», є семантична ознака – «форма, яка є характерною для даного 

використання предмету – переважно пласка форма» (семантичні опозиції – 

palette :: brush, palette :: chisel). 

        У функціональному розвитку смислів слова-терміна  palette спостерігаємо 

одночасно і «просту», і «складну» метафоричність. Під «простою» 

метафоричністю мається на увазі безпосередня аналогія  по формі – пласка 

паличка, дощечка, яка може використовуватись для опори, підтримання, 
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тримання чого завгодно (у т.ч. і фарб) [Додаток А.10], а також для 

безпосереднього використання своєї пласкої форми (розмішування, розтирання, 

тримання на ній чого завгодно) – «Le Gentil, comte de Paroy… described her 

apartment and its contents in his memoirs: an easel with a painting begun, a box of oil 

paints, … a drawing table supporting a small stand with a miniature, an English box, an 

ivory palette and brushes…» [329]. «Складною» метафоричністю є її наступний, 

вищий рівень, коли метафоричність формально є тісно переплетеною із 

метонімією  (у образі-інваріанті актуалізується семантична ознака  вмісту цієї 

дощечки – тобто фарб, а сам предмет для їх зберігання  та використання ніби 

відходить на другий план (формально ця ознака нейтралізується), але фактично 

вона залишається у інваріантному образі, що і дає можливість цьому образу 

існувати у різних семантичних полях та проявлятися у кожному семантичному 

полі, актуалізуючи певні ознаки із числа потенційної безкінечності своїх ознак, 

які входять до складу цього недискретного інваріантного образа)  – наприклад, 

«Con-quista y reductin adopted this tradition, although here, the artist interpreted the 

color scheme with a softer palette   that relies on tans, pinks, and whites» [298]; Peter 

Paul Rubens palette, Pierre-Auguste Renoir palette [Додатки А.11; А.12]. 

Можливість виникнення вищеописаних семантичних явищ існує завдяки 

символічному рівню у структурі семантичного інваріанта, який перетворює 

недискретний інваріантний образ (разом із усіма структурованими певним чином 

дискретними семантичними ознаками, які можна виокремити) у своєрідну модель, 

яка отримує можливість  існування у будь-якому матеріалі, будь-якому оточенні, 

тобто потенційно у будь-якому семантичному (і термінологічному) полі. Це і 

дозволяє смислу «опора» отримати смисл палиці, переважно пласкої форми, яка 

використовується у багатьох галузях (і плаский інструмент хірурга для мазі, і 

лопатка, лопата, і плаский клапан у молюсків і т.д., і пласка дощечка для 

зберігання та змішування фарб, а потім і все, що є пов’язаним із цим багатим 

набором  фарб, які є зібраними разом та слугують фактичним джерелом для 

виникнення художньої різноманітності). Звідси походять (обумовлені існуванням 
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символічного рівня у структурі  інваріанта) і метафоричні смисли, які містять у 

собі символічний рівень будь-якої глибини та ступеня насиченості (rich, wide 

palette; restricted palette; bright palette; warm, cold palette; Rembrandt`s magic 

palette) – ««primitivism», a style defined by a vibrant palette  that enhanced Haiti's 

tropical colors» [326]; «she aims to keep a brilliant palette  while building her paint to 

truly luxuriant depths.» [414], Rockwell Kent cold palette of Northen Greenland 

landscapes, Rockwell Kent warm palette of «Asgaard`s Meadows» and «Monhegan, 

Maine» [Додатки А.13; А.14]. Символічний рівень обумовлює для семантичного 

інваріанта-образа можливість переходу у нові термінологічні поля – музика та 

література («Schneider has always favored an impressionistic palette. She likes 

watercolor tones and pastels. She orchestrates with unconventional combinations of 

instruments – a trumpet and an electric guitar in unison, a muted trombone and a 

baritone saxophone combined to sound like an English horn» [364]), які теж мають 

символічний рівень високого ступеня інтенсивності, а також існувати і у 

семантичному полі «почуття» (palette of flavours). Як бачимо, семантичний 

інваріант слугує джерелом стилістичних тропів (метафоричних, метонімічних і 

т.д.). 

 

Проаналізуємо семантико-функційні особливості інваріанта терміна knot. 

Лексикографічні джерела подають понад двадцять різноманітних смислів knot 

[282; 287, с. 1502; 284, с. 790; 291; 273; 274; 275], де термін використовується у 

мистецтві (живописі, дизайні) тощо.   

Для виявлення семантичного інваріанта та визначення його функційно-

семантичної парадигми, необхідно, на нашу думку, поєднання діахронного та 

синхронного аспектів розвитку слова.  

Етимологічно середньоанглійське knottё походить від англосаксонського 

cnotta (вузол), з яким пов’язані голландське knot та нижньогерманське knutto, а 

також древньоверхньонімецьке knodo та інші (шведське, данське, 

старонорвезьке). Ця основа сягає праісторичного германського (індо-



 244 

германського) knūdn- (gnutón-). Основне його значення “круглий ком, пагорб, 

виступ”. Від цієї ж основи виходить сучасне knoll (пагорб), knob, knout (хлист). 

Похідним iз тієї ж основи є староанглійське knit, що первісно позначало “мотузка 

з вузлів”. Наведемо також приклад вживання слова у смислі: “бутони троянд” 

(knoppis – Romaunt of the Rose. – An English translation of the French Roman de La 

Rose. – Part A, by Chaucer.) [294, с. 325; 271, с. 314]. 

Аналізуючи різні за ступенем узагальнення спільні семантичні основи 

опозицій, визначаємо структуру семантичного інваріанта, починаючи з 

категоріальної семи (субстантивність), і завершуючи диференційними. У 

структуру ядра семантичного інваріанта-образа knot входять диференційні 

семантичні компоненти: 1) «кругла форма», 2) «опуклість», 3) «наявність певного 

зв’язку, переплетення, який є основою, що тримає (не тільки в буквальному, але й 

в широкому сенсі)». Цікавим є той факт, що тільки нерозривне поєднання цих 

семантичних компонентів, які входять у цілісний недискретний інваріант-образ, 

створює його унікальність та визначає напрями еволюції смислів. 

У термінологічному смислі (як термін мистецтва, живопису, геральдики) 

лексикографічні джерела [291; 275; 289; 296; 287,  с. 1502] подають опис knot так: 

 1a) An intertwining of a rope, string, or other flexible thing, esp. to form a secure 

fastening or an obstruction when drawn tight; a set method of tying such a fastening; a 

representation of such an intertwining, esp. a monogram, as a heraldic badge. Also, a 

tangle in hair, knitting, etc. – Переплетення мотузок чи інших гнучких речей, 

особливо для створення надійного кріплення чи для туго натягнутої перешкоди; 

певний метод зв’язування як кріплення; зображення такого переплетення, 

особливо монограми, як геральдичний знак. Також, переплетення (сплутаний 

клубок) у волоссі, плетення тощо. 1b) A ribbon etc., tied as an ornament to be worn 

on or attached to a garment. – Стрічка (бант, аксельбант, метелик тощо), зав’язана 

як прикраса для ношення чи прикріплення до одягу. У процесі утворення цих 

смислів семантичний інваріант, як основна “рушійна” сила розвитку слова, 

залишаючись практично незмінним, поєднується зi змінними додатковими 

ознаками. Усі диференційні ознаки семантичного інваріанта-образа  
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функціонують на різних семантичних основах: у загальному смислі 1a – основою 

опозиції є “використання різних суб’єктів (мотузок, інших гнучких речей і т.п.)”; 

інша основа семантичної опозиції  – “клас геральдичних речей та зображень” – 

тобто семантичний інваріант-образ слугує своєрідною моделлю, яка поєднується 

зi змінними суб’єктами (різним «субстратом»): у живописі та геральдиці – це лінії 

на малюнку та будь-якому іншому виді зображення. Можливість такого переходу 

зумовлена наявністю символічного рівня у структурі образа-інваріанта терміна  

knot.  

Наступний термінологічний смисл, який вживається у мистецтві: A design or 

figure formed of crossing lines. – Малюнок чи креслення з ліній, які перетинаються. 

Смисл тісно пов’язаний із попередніми, і зі зміною основи семантичної опозиції, 

тобто з переходом у галузь художнього виготовлення меблів (furniture) чи у сферу 

мистецького оздоблення змінюється і суб’єкт опозиції – використання дерева чи 

іншого матеріалу. Взаємодія інваріанта із зазначеними змінними факторами 

породжує новий термінологічний смисл – A carved knob or embossed ornament; a 

boss; an ornamental stud of fastening. – Різьблена ручка (набалдашник, опуклість) 

чи чеканний (тиснений, опуклий) орнамент. 

Змінною основою семантичної опозиції виступають і нематеріальні речі, 

тобто сфера людських відносин, а як суб’єкт – проблеми, труднощі, почуття, 

сюжетні лінії оповідання, узи (шлюбу), зобов’язання тощо. Тоді виникають  

фігуральні смисли: fig. Sense. – A difficulty, a complex or confusing problem. – 

Фігурально. Труднощі, складна чи неясна для вирішення проблема. b) spec. The 

main point in a problem; the complication in the plot of a story etc. – Головний пункт 

проблеми; складність у сюжеті історії (оповідання) (J.C. Powys. What a knot of 

paradox and contradiction life is.  Gladstone. The very knot of the difficulty not yet 

overcome.); Something forming or maintaining a union; a tie, a bond, a link; spec. a 

marriage. – Дещо, що формує чи підтримує союз; узи, зв’язки; особливо – шлюб; 

An obligation; a binding condition; a restriction. – Зобов’язання; обов’язкові умови; 

обмеження [287, с. 1502; 284, с. 790; 291; 275]. 
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Символічний рівень у структурі семантичного образа-інваріанта терміна  

knot уможливлює об’єднання в межах єдиної структури не тільки різних 

семантичних компонентів, але і одночасне поєднання різних смислів. Таким 

чином відбувається явище семантичного синкретизму. Так, у термінологічних 

вживаннях knot можуть одночасно проявлятись і образ фізичного вузла 

(переплетення, та усього, що є притаманним фізичному денотату), і образ вузла, 

який є пов’язаним із сферою почуттів, душевного, духовного, символічного. 

Наочно таку реалізацію структурно-семантичних та функціональних параметрів 

інваріанта спостерігаємо у термінах мистецтва: Solomon`s knot, Arabic knot, Celtic 

knot. Ці терміни мають символічний рівень дуже високої насиченості, поєднуючи 

у своїй семантиці чисто візуальну, художню складність, переплетеність ліній та 

форм,  з дуже багатою символікою, центром якої є образ knot. 

 

Перейдімо до аналізу семантичних функційно-комунікативних 

особливостей інваріанта терміна blend. Термін blend у лексикографічних джерелах 

[287, с. 241; 284, с. 133; 291; 275; 282] подається у кількості з понад чотирнадцяти 

смислів, серед яких: blend n 1) A blending; a mixture formed by blending various 

sorts or grades (of spirits, tea, tobacco, wool, etc.) or personal or abstract qualities. – у 

загальновживаній лексиці та термінологічній, в т.ч. у живописі –  Змішування; 

суміш (купаж), складена шляхом змішування різних видів чи сортів (спиртів, чаю, 

тютюну і т.д.) чи приватних, чи абстрактних якостей.  5) Поліграф. (в  т.ч. 

виготовлення репродукцій) –  злиття сюжетів. Blend v. 1 t.  –  1) = blind v.1. – 

осліплювати, позбавляти зору. 2) fig. Blind the understanding, judgement, or moral 

sense of. – переносно – затемнювати розуміння, судження чи моральне почуття 

чогось. 

Простежимо діахронний аспект розвитку терміна. Англо-саксонське blendan 

означало «робити сліпим» чи «засліплювати». Готське blandan походить від 

давньонорвезької основи blanda- (змішувати), яка має відношення до 

давньоанглійського blandan (змішувати). Дослідники вважають, що початкове 

його значення не може зводитись тільки до германського  (потрібно зауважити, 
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що існувало і германське blenden – «вводити в оману»), а має певний зв’язок із 

blind (сліпий), яке у свою чергу походило від індоєвропейського bhlendhos, що 

позначало не лише сліпоту, а й спантеличення, збентеженість, та невідоме і 

темноту.  

Таким чином, враховуючи складну діахронію та семантичний розвиток 

слова у синхронному аспекті (у т.ч. і сучасну семантичну структуру лексеми), 

визначаємо інваріантну неподільну сукупність семантичних компонентів, яка 

складає ядро семантичного інваріанта-образа слова-терміна blend:  

– так, диференційний семантичний компонент «суміш» (у т.ч., та перш за все, як 

першооснова – суміш почуттів, а вже потім це перенеслося на матеріальне, тобто 

суміш матеріальних речей) (основа семантичної опозиції (спільна семантична 

ознака) – «характер (чи вид) процесу»; як результат авторського дослідження, 

наводимо для виокремлення структурних компонентів інваріанта семантичні 

опозиції – blend : : analyse (змішувати : : аналізувати), blend : : delimit (differentiate) 

(змішувати : : розмежовувати (диференціювати)); 

 – наступний диференційний семантичний компонент – «спонтанність, 

нечіткість, певна стихійність процесу» (основа семантичної опозиції (спільна 

семантична ознака) – «характер відносин між компонентами суміші»; 

семантична опозиція –  blend :: collage (суміш : : коллаж)).  

         Цікавим у даному випадку вважаємо те, що семантичною першоосновою, 

вихідною точкою, є почуття, їх суміш, тобто певний стан людини, який вона 

відчуває та усвідомлює (характеризує), як суміш власне почуттів. І сила цього 

образа (і стану) знаходить свій вираз і в другому семантичному компоненті ядра 

інваріанта. Отже доходимо висновку, що явище омонімії (1) blend; 2) blend = 

blind) є таким тільки формально, тобто на перший погляд, насправді це 

відображення (фіксація) різних сторін одного і того ж семантичного образа-

інваріанта.  

Аналіз смислової семантичної структури терміна (на основі 

лексикографічних джерел) уможливлює простежити, як функціонує інваріант у 

«породженні» кожного смислу у різних термінологічних полях, і з різними 
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суб’єктами – фарби, кольорові тони, чай, спирти, тютюн і т.інш.:  у термінополі 

«живопис» матеріальною основою, «субстратом», на якому реалізується модель 

семантичного образа-інваріанта є зображення (сюжети); фарби, кольори і т.д. – у 

смислах: «mix (components) intimately or harmoniously so that they are inseparable 

and their individuality is obscured; produce by so mixing. – (в т.ч. у живописі) - 

змішувати (компоненти) щільно чи гармонійно з метою зробити суміш 

неподільною, а індивідуальність компонентів такою, що неможливо розрізнити; 

виробляти, змішуючи таким чином; v.i. – mix or mingle together; unite intimately so 

as to form a uniform or harmonious mixture;  (esp. of colours) pass imperceptibly into 

each other. – живопис - поєднуватися чи змішуватися разом; поєднуватись, 

гармоніювати (для створення гармонійної суміші); (особливо про кольори, фарби) 

– переходити непомітно у кожний інший (колір, фарбу); mix or mingle intimately or 

closely with; mix harmoniously or thoroughly in (with); pass imperceptibly into.  – (в 

т.ч. у живопису) – щільно поєднуватись із; переходити непомітно у».  У 

фігуральних смислах – v.t. 2 fig., а також «stir up; trouble, agitate, disturb. – 

бентежити, збуджувати; непокоїти; хвилювати»  основою опозиції є семантичне 

поле «почуття» [275; 291; 287, с.241]. 

Наявність моменту логоса (логічного моменту, пласта, рівня) у слові та його 

інваріанті є відображенням обов'язкової участі людської свідомості, до того ж цей 

рівень  інваріанта та слова  є тісно переплетеним із символічним рівнем, та, 

відповідно, «людські виразними символами» (як зазначає О.Ф. Лосєв). У слові-

терміні blend спостерігаємо цю символіку (що первісно передає у образі 

інваріанта саме людський душевний стан). Те, що мова йде власне про 

символічний рівень у структурі інваріанта, підтверджує властивість цієї 

інваріантної моделі, як символа, позначати нові денотати (і, відповідно, 

створювати нові смисли) у абсолютно різних семантичних полях. До того ж, цей 

розвиток іде у різних напрямах – як «в глибину» (існування різних смислів слова-

терміна blend), так і «в ширину» (зв’язок blend та blind). Також потрібно звернути 

увагу на те, що така семантична інваріантна модель-образ,  поряд із дискретним, 
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логічним рівнем у своїй структурі містить ще і іраціональний, недискретний, 

«безпосередньо-інтуїтивний» образний рівень. 

 

        Проаналізуємо семантико-функційні особливості інваріанта терміна stain.  У 

лексикографічних джерелах [287, с. 3022; 284, с. 1390; 291; 275; 282] термін 

описується так:  stain noun  – 1) The action of staining something;  pollution, 

disgrace.– (В т.ч. у мистецтві, живописі) – фарбування (протравлення) чого-

небудь; забруднення, ганьба. 2) A discoloration, produced by absorption of or contact 

with foreign matter; esp. one that is not easily removed. – Знебарвлення, спричинене 

шляхом абсорбції (всмоктування) чи контакту з чужорідним середовищем;  

головним чином – те, що не може бути легко усунуто.  b) A blemish or (now esp.) 

discoloration on the skin. – Дефект чи (зараз головним чином) знебарвлення шкіри.  

d) Any patch of colour different from the ground. – Будь-яка пляма (ділянка) 

кольору, яка відрізняється від основи.  3) fig. A blemish on a person’s character or 

reputation; a stigma. – Переносно. Дефект (ґандж) людського характеру чи 

репутації, безчестя, ганьба. 4) A dye or colouring matter used in staining. – Фарба чи 

речовина, яка фарбує. 5) Кольорова палітура, протрава, морилка. 6) Текстил. 

Набивати (малюнок). 7) Heraldry. Аny of the minor colours used in blazoning and 

liveries, especially tenné and sanguine. – Геральдика. Будь-який із м’яких кольорів, 

які використовуються в гербах та лівреях, особливо оранжево-коричневий та 

сангіна (темно-червоний); verb 1) v.t. Impart colour to (something in contact); alter 

the colour of. – Надавати колір чому-небудь; змінювати колір (чогось).  b) transf. 

Of the blood: Suffuse (the cheeks, neck, etc.) with colour. – Переносно: про кров - 

заливати (щоки, шию і т.д.) кольором. c) v.i. Absorb colouring matter, take a stain. - 

Всмоктувати речовину, яка фарбує, приймати фарбу (фарбуватися).  3) v.t. Orig., 

ornament with coloured designs or patterns; depict in colour. Later, print colours on 

(wallpaper). – Спочатку – прикрашати кольоровими малюнками чи візерунками; 

малювати в кольорі. Пізніше – друкувати кольори на (шпалерах).  4) v.t. Discolour 

or damage the appearance of (a thing) with spots or streaks of foreign matter  not easily 

removed. – Знебарвлювати чи пошкоджувати (псувати) зовнішній вигляд (речі) 
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плямами чи смугами чужорідного матеріалу (речовини), які тяжко видалити.  5) 

v.t. fig. Defile, taint or sully (a reputation, character, etc.).  – переносно. Псувати 

(плямити, зневажати); псувати чи бруднити (репутацію, характер і т.п.). 6) a) v.t. 

Deprive of colour or luster; fig.make pale or dim by comparison, overshadow, eclipse.– 

Позбавляти кольору чи блиску; перен. – робити блідим чи тьмяним (слабим) від 

порівняння, затьмарювати (перевершувати). b) v.i. Lose colour or luster.– Губити 

колір чи блиск.  

Аналіз семантичної структури терміна (насамперед, полісемічного) 

можливий шляхом дослідження та виявлення семантичного інваріанта та його 

семної структури, із урахуванням аналізу діахронного та синхронного планів. 

Так, сучасне stain є скороченням від distain, яке, у свою чергу, прийшло в 

англійську мову як запозичене від старофранцузького desteindre (його основа 

destein – вживалась відносно померлого чи того, що(хто) втратило колір). Ця 

основа, в свою чергу, є поєднанням латинських префікса dis- (геть, від) і слова 

tingere (фарбувати). Латинський корінь tinge, який походить від грецького кореня, 

поєднує у собі два смисли: основний – „замочувати, мочити” і похідний смисл – 

„фарбування, фарба”, що походить від занурювання у рідку фарбу. 

Таким чином, семантична структура терміна stain є результатом поєднання 

семантичних інваріантів кореня tinge та префіксу dis- (у старофранцузькій  мові – 

des-), ці обидва префікси є похідними від старшої форми duis- (має смисл 

«позбавлення чогось; чи створює слова зі смислом, який є протилежним смислу 

основи»). Обидві частини основи – корінь і префікс, позначились на розвитку 

терміна і, можемо сказати, що, незважаючи на зникнення у певний історичний 

період префікса, його значення залишилось у подальшій семантичній структурі 

терміна та його інваріанта. Таке твердження дає змогу пояснити існування двох 

протилежних смислів: «фарбування  чогось» (як розвиток інваріанта кореня tinge)  

та «тьмяніння, позбавлення (втрата) кольору» (як розвиток слова distain, тобто як 

результат збереження семантичного інваріанта префікса dis-) – наприклад: «I 

usually stain  the canvas with ultramarine so the cool undertones will show through on 

the strokes of flesh color.» [339], «It was about this time, when Louis and Noland were 
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beginning to stain their canvases» [432] та  «…and the pastel dust and pieces will  

stain.» [377], stains (fragments with discoloration) before restoration [Додаток А.20]. 

Для пояснення функційно-семантичної структури терміна виявляємо 

диференційні семантичні компоненти, що складають ядро семантичного 

інваріанта-образа:  

– на основі спільної семантичної ознаки (основи семантичної опозиції) «характер 

здійснення процесу» виокремлюємо диференційну ознаку – «мочити, занурювати 

у рідину» (як результат авторського дослідження, наводимо для виокремлення 

структурних компонентів інваріанта семантичні опозиції – stain :: air (dry) 

(мочити :: провітрювати (сушити)), stain :: aerate (ventilate) (мочити :: 

вентилювати), to stain :: to grave :: to sculpture);  

– на основі спільної семантичної ознаки «мета здійснення процесу» 

виокремлюємо диференційну ознаку – «зміна кольору (стану)» (семантичні 

опозиції – stain :: conserve (зберігати (стан)), stain :: fix, stain :: preserve). Ці 

дискретно виокремлені семантичні компоненти входять до складу недискретного 

образа семантичного інваріанта. 

Семантичний інваріант є тією моделлю, яка забезпечує розвиток слова. 

Якщо у основі протиставлення задіяні  матеріальні речі (фарба, зокрема), то 

отримуємо термінологічні смисли (у сфері живопису і т.д.) – «In the next phase, she 

begins a monochromatic underpainting to set up the value structure of the composition 

using a slightly darker variation of the stain.» [402]; staining painted furniture to age it: 

furniture painting techniques; pottery painting: stains and glases [Додаток А.19]. Якщо 

в опозиції є поняття почуття – то утворені смисли є фігуральними (ганьба і т.д., чи 

людина, яка до цього призвела). Якщо основою опозиції є професійна сфера – 

отримуємо  6 (текстильне) – малюнок, 7 (геральдика), живопис, друк і т.д. 

Наприклад, коли йдеться про функційну реалізацію семантичного інваріанта  

терміна stain у  термінологічному домені «геральдичне мистецтво» [Додаток 

А.21], простежуємо особливу вираженість впливу діахронічного аспекту – усі 

типи heraldry stains (основних геральдичних кольорів – stain sanguine :: stain  tenné 

:: stain murrey (градуальна опозиція по наростанню інтенсивності ознаки 
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«насиченість кольору»)) є кольорами стародавнього походження, які 

тисячоліттями отримували з натуральних пігментів, і тут спостерігаємо пряму, 

«буквальну» реалізацію семантичних компонентів інваріанта – «занурювати у 

рідину (мочити)» і «зміна кольору (стану)». 

Семантична структура інваріанта має визначальний вплив на 

функціонування терміна у різних термінологічних полях та на процес утворення 

нових смислів, в тому числі і термінологічних – у різних напрямах мистецтва 

(декоративне, художнє виготовлення меблів, живопис (терміни stained glass –

вітраж, stained glasses of La Sainte-Chapelle and Notre Dame Cathedral [Додаток 

А.22]; stain painting – стиль живопису, Susi Schuele Stain Paintings [Додаток А.23]; 

та інші) – «Each object is a veritable sampler of signature painting effects, every 

surface rendered with virtuoso references to the Pollock drip, the de Kooning impasto, 

the Louis stain, the Warhol stencil…» [428]. 

 

Дослідімо семантичні функційно-комунікативні особливості інваріанта 

терміна empire. У лексикографічних та енциклопедичних джерелах [287, с. 809; 

284, с. 453; 291; 275;  279; 282; 285] подаються наступні смисли терміна empire: (n. 

& adj.) A) n. I) Something under rule. – Дещо під керівництвом. 1) An extensive 

territory, esp. an aggregate of many States, under the ultimate authority of one 

person(an emperor or empress) or one sovereign State, colloq. – a large group of 

companies controlled or owned by one company. A person’s power or authority in an 

organization, esp. as represented by the number of his or her subordinates. – Обширна 

територія, особливо сукупність багатьох держав під  владою однієї особи 

(імператора чи імператриці) чи однієї суверенної держави. Розмовне – велика 

група компаній, яка контролюється чи належить одній компанії. Сила (міць) чи 

влада однієї особи в організації, особливо коли вона представляє певну кількість  

підлеглих. II)  Rulership. 3)  a) Supreme and extensive political dominion, esp. that 

exercised by an emperor. – Верховний і обширний політичний домініон, особливо 

коли  ним керує імператор (почало вживатися у 1350-1469 р.р.) b) Absolute control, 

paramount influence. –  Абсолютний контроль, найвищий вплив. 4) The position or 
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dignity of an emperor. – Положення чи велич (сан) імператора (зараз вживається 

рідко).5) A government in which the head of State is called an emperor or empress. – 

Уряд, в якому глава держави називається імператором або імператрицею.  B) 

attrib. or adj. a) (Of furniture, dress, architecture, painting, sculpture, etc.) – of the style 

fashionable in France during the Empire (or the Second Empire) – атрибутивно чи як 

прикметник – (Про меблі, одяг, архітектуру, живопис, скульптуру і т.д.) – про 

стиль, модний і започаткований у Франції під час імперії (чи Другої імперії), b) 

denoting produce from the Commonwealth (of wine, etc.) – позначує те, що 

вироблено у Британській Співдружності (вино і т.д. ). 

          Дослідження формування терміна у діахронному аспекті описується 

наступним чином (починаючи з формування основи у латинській мові): слово 

empire прийшло у середньовічну англійську мову через старофранцузьку (empire), 

яке, в свою чергу, було запозичене із латини (imperium). Англійське слово empire 

походить від латинського дієслова imperāre. Це дієслово, складене із префікса in- 

(im-) (що означає «у зв’язку з») і parāre («робити готовим»), і в результаті 

спочатку означало «робити приготування, підготовку до...». Потім відбувся 

метафоричний зсув значення до «віддавати команди, накази для ...», і 

використовувалось спочатку у сенсі «командування армією, командування, 

управління», а потім в результаті генералізації значення і ще одного 

метафоричного зсуву почало означати ще і «влада». 

          Поєдннання  синхронного  та діахронного аспектів, даних лексикографічних 

джерел, екстралінгвістичних даних дає можливість виявити основні диференційні 

ознаки, які входять до складу ядра інваріанта-образа: – ознака «двосторонності 

зв’язків (наявність  суб’єкту та об’єкту дії)»; – в результаті метафоризації 

значення на відносно ранніх етапах семантичної еволюції слова – «верховенство 

суб’єкта дії» (командуючий, пізніше – імператор і т.д.) та «підлеглість об’єкта» 

(армія, держава і т.д.) – ознака «керівництва, влади над чимось». Ці дискретно 

виявлені ознаки входять до складу недискретного інваріантного образа «імперія, 

влада», якому притаманний цілий ряд конотативних семантичних ознак, що  

функціонально переходять до семантичних характеристик терміна мистецтва – у 
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різних напрямах мистецтва (у живописі, архітектурі, дизайні)  (та денотатів, що 

він позначує). 

         Так, у стилі ампір (empire style) назва походить не тільки від зовнішньої 

ознаки (виникнення стилю у часи Другої імперії у Франції), як це може здатися на 

перший погляд,  але й від використання у цьому стилі дуже великої кількості 

елементів архітектури, живопису та дизайну великих імперій минулого (Єгипту, 

Греції, Риму, а у Британії цей стиль надихався ще і мотивами Давньої Китайської 

імперії, що є особливістю англійського (британського) стилю ампір, який ще 

додатково має синонімом посесивну конструкцію – Regency style (стиль епохи 

Регентства Георга, принца Уельського, а згодом короля  Георга IV)). 

Отже, доходимо висновку, що семантичний інваріант має визначальний 

вплив на функціонування термінів мистецтва, обумовлюючи функційну 

семантико-комунікативну парадигму, у якій терміни існують у різних типах 

фахового дискурсу. Семантичний інваріант визначає і цілісну систему смислів в 

межах лексематичної структури термінів, відіграючи домінуючу роль у структурі 

кожного смислу, що існує джерелом розвитку термінологічних та 

транстермінологічних процесів.   

Висновки до розділу 4 

          Дослідження функційно-комунікативних особливостей та функційної  

семантико-комунікативної парадигми інваріанта терміна мистецтва у фахових 

тектсах уможливили дійти таких висновків. 

       У процесі дослідження виявлено, що семантичний інваріант кореня є у різних 

семантичних аспектах джерелом виникнення нових термінів і їх семантичних 

інваріантів. Зазначений семантичний процес передбачає певні зміни, які 

додаються до складу структури інваріанта кореня, і відбувається це одночасно на 

різних рівнях – дискретному і недискретному. Зміни на дискретному рівні 

виявляються у додаванні певних диференційних компонентів до семантичної 

структури інваріанта кореня, на недискретному рівні – визначаємо певні зміни, 
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конкретизацію інваріантного образа кореня, тобто недискретної  частини 

інваріанта кореневої морфеми – як це відбувається, наприклад, коли семантичний 

інваріант кореня trace- утворює семантичні інваріанти і, відповідно, терміни 

portrait і tracery, plate tracery, bar tracery та інш. Структурно-семантична і 

функційна роль інваріантів афіксів у цьому процесі  є різноплановою. Вони 

одночасно додають певні семантичні компоненти (інтегральні і диференційні) до 

структури інваріанта терміна, та, з іншого боку, формально закріплюють, 

морфематично фіксують ці семантичні зміни.  

         Результати дослідження дозволили дійти висновку, що явище нейтралізації 

певних диференційних ознак інваріанта у певних смислах терміна і певних 

семантичних полях (і категоріях) виявляє складну семантичну структуру: певна 

семантична ознака фактично не нейтралізується, не зникає зі складу структури 

інваріанта, але залишається у складі структури і недискретної частини інваріанта, 

інваріантного образа, і особливу роль у цьому процесі відіграють символічний та 

міфологічний рівні інваріанта (як це досліджено на прикладі диференційної 

ознаки «легкість» у певних семантичних доменах і смислах терміна relief; 

диференційних компонентів «кругла форма», «опуклість» у певних смислах 

терміна knot; диференційних компонентів інваріанта зниклого суфіксу dis- у 

інваріанті терміна stain; диференційних ознак «певна жорсткість, укріплення, 

опора», «предмет» і «переважно пласка форма» у певних смислах семантичної 

структури терміна palette та інш.) 

         Дослідження семантико-функційних особливостей інваріанта терміна 

мистецтва дозволили виявити глибинні чинники, рушійні сили, які є в основі 

метафоричних процесів, що дало можливість для виокремлення різних рівнів 

метафоричності  (у тому числі рівнів «простої» і «складної» метафоричності), для 

виявлення зв’язків цих рівнів  з іншими семантичними процесами, у тому числі з 

метонімічними. У метафоричних смислах певних типів та рівнів виявлено і 

досліджено особливий вплив символічного і міфологічного рівнів,  до того ж, 

ступені інтенсивности, насиченості,  глибини цих недискретних рівнів у різних 
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типах метафоричних смислів можуть бути різноманітними і охоплювати широкий 

спектр (метафоричні смисли терміна palette у термінологічному полі «мистецтво», 

які містять у собі символічний рівень будь-якої глибини та ступеня насиченості –  

rich, wide palette; restricted palette; bright palette; warm, cold palette; Rembrandt`s 

magic palette. Символічний рівень обумовлює для семантичного інваріанта palette 

функційну можливість переходу у нові термінологічні поля – музика та 

література, які теж мають символічний рівень високого ступеня інтенсивності, а 

також існувати і у семантичному полі «почуття» (palette of flavours)). Отже, 

семантичний інваріант слугує джерелом стилістичних тропів (метафоричних і 

т.д.), і це є однією із його структурно-семантичних і функційних характеристик. 

           Дослідження семантичної структури та функційної семантико-

комунікативної парадигми інваріанта дозволили розглянути явище омонімії у 

складній семантичній єдності, що  дозволило дійти наступного висновку – 

фактично омонімія, як семантичне явище,  є відображенням (фіксацією) різних 

сторін одного і того ж семантичного образа-інваріанта (його дискретних ознак і 

одночасно – недискретного образа), і тому такі слова і терміни у переважній 

більшості випадків можуть вважатися омонімічними тільки формально, а не 

реально (терміни (1) blend; 2) blend = blind та інш.). 

        Вивчення функційної парадигми інваріанта англійських термінів мистецтва у 

фахових текстах уможливило дослідити роль і функціонування структури 

інваріанта, її ієрархічних рівнів, дискретної і недискретної частин у функційному 

семантико-комунікативному аспекті. Досліджено різнорівневий вплив 

семантичного інваріанта, який визначає, слугує джерелом дискретно-

недискретного комплексу, системи семантичних параметрів і характеристик, які 

має термін у різних видах фахового дискурсу, до того ж аналіз дозволив виявити 

необмежений функційний потенціал для виникнення цих семантичних 

характеристик.  Виявлено, що реалізація впливу інваріанта відбувається 

одночасно на різних рівнях – дискретно і недискретно. На дискретному рівні – у 

фаховому дискурсі  дискретно виокремлені у процесі дослідження диференційні 
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семантичні компоненти фіксуються комплексом семантичних «маркерів» 

(конкретних текстових одиниць чи фрагментів); на недискретному рівні – 

зазначений комплекс семантичних «маркерів» організується певною цілісною 

логікою, яка визначається єдиним, притаманним власне цьому інваріанту 

недискретним образом, і характерною особливістю цього рівня є те, що такий 

образ сприймається «безпосередньо-інтуїтивно», тобто є   ірраціональним за 

своєю сутністю.  

          Проведене дослідження дозволило дійти висновку, що структурно-

семантичні параметри інваріанта, їх ієрархійна організація, інваріанта модель, 

унікальна для  кожного окремого терміна, а також цілісне поєднання дискретної і 

недискретної частин інваріанта, в т.ч. символічного і міфологічного рівнів, 

повністю функційно зберігаються у різних семантичних полях і доменах, і, 

відповідно, у різноманітних  транстермінологічних процесах. 

        Практичний аналіз фахових текстів довів, що реалізація семантичного 

інваріанта гіпероніма здійснюється і у складі структур семантичних інваріантів 

його когіпонімів. 

         На фактичному матеріалі фахових текстів досліджено особливу роль 

недискретної частини семантичного інваріанта, і символічного та міфологічного 

рівнів у її складі, їх вплив на структуру і функційну парадигму інваріанта у 

транстермінологічних процесах. Виявлено складний характер розвитку 

символічного рівня – одночасно у декількох напрямах – «у ширину» і «в 

глибину». Розвиток   «у ширину» забезпечує перехід семантичного інваріанта, як 

моделі і фунції-образа, структурованої певним чином, у різні семантичні поля і 

домени, що є джерелом виникнення нових смислів; розвиток «в глибину» 

дозволяє символічному рівню змінювати свою концентрацію, інтенсивність, 

глибину у межах одного смислу. 

         Основні положення розділу відображено у таких публікаціях автора  [7; 8; 

12; 16; 126].                       
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ВИСНОВКИ 

 

Значна увага лінгвістів зосереджена на семантичних дослідженнях, 

пов’язаних із вивченням проблеми значення у його структурно-функційному 

прояві, з підходом до термінологічних одиниць, як до мовних універсалій та, 

відповідно, з вивченням рушійних сил, семантичних механізмів,  які діють у самій 

структурі терміна,  створюючи полісемічне слово та забезпечуючи єдність 

різноманітних смислів у межах однієї фіксованої морфологічної оболонки. 

Актуальність цих питань зумовлює гостру зацікавленість до вивчення феномена,  

яке у сучасній семантиці отримало назву «семантичного інваріанта». 

Вивчення явища семантичного інваріанта передбачає врахування комплексу 

факторів та підходів. Передовсім, це питання вивчення іконічності та 

символьності мовного знаку та, відповідно, структури інваріанта (що 

досліджується  у різних концепціях  іконічного знаку), вивчення специфіки 

внутрішньої форми слова-терміна (та різні її теоретичні трактування), аналіз 

ієрархічної  структури семантичного інваріанта (та різні методи і концепції її 

дослідження). 

Семантичний інваріант – рушійна сила і базова основа, яка впливає на 

розвиток слова-терміна, і, тому без спроб аналізу та моделювання його структури, 

її впливу на функційний розвиток терміна та його особливості, є неможливим  

дослідити будь-яку терміносистему, і мистецтва у тому числі. 

Для визначення структури семантичних інваріантів та особливостей 

функціонування  термінів мистецтва використано комплекс теоретико-

методологічних підходів, до яких належать  метод диференційного аналізу (метод 

опозицій) та компонентний аналіз, методика С.О. Гурського «значення – смисл» 

для виявлення  комплексу та ієрархічної структури  дискретних семантичних 

компонентів, які входять до структури семантичних інваріантів досліджуваних 

термінів мистецтва; метод лексикографічних дефініцій,  який уможливив 

отримання матеріалу для створення комплексів аналітичних семантичних 

опозицій з метою виявлення та більшого охоплення  структурних семантичних 
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ознак інваріантів, метод ступеневої ідентифікації; контекстуальний аналіз для 

дослідження процесу функціонування визначених нами структур семантичних 

інваріантів у фаховому текстовому оточенні; теоретичні та методологічні підходи  

та положення семантичної концепції О. Ф. Лосєва, С. М. Булгакова, 

П.О.Флоренського для вивчення тих характеристик та рівнів семантичного 

інваріанта термінів мистецтва, які проблематично охопити іншими  

методологічними прийомами та підходами; когнітивні концептуальні підходи, 

зокрема, елементи фреймового аналізу, теорії прототипів, концептуальних 

когнітивних моделей, які дозволяють ширше проаналізувати різноманітні 

семантичні фактори та побудувати ієрархічні структуровані моделі, та глибше 

дослідити семантичні взаємозв’язки у межах не тільки однієї семантичної 

категорії, але і між окремими категоріями, роль інваріанта у цих семантичних 

зв’язках, індуктивний та дедуктивний методи, методи аналізу екстралінгвістичної 

інформації. Серед використаних підходів до вивчення структурно-семантичних 

параметрів інваріантів термінів здійснено синтез діахронії та синхронії. 

Використана методологія та методи аналізу  фахової терміносистеми 

мистецтва та семантичного інваріанта термінів забезпечили розв'язання 

конкретних завдань, поставлених у дисертації.   

 У процесі дослідження семантичного інваріанта побудовано концептуальні 

тематичні і гіпер-гіпонімічні ряди, які слугували матеріалом дослідження.  

Сформовано 173 ряди – ряди  grotesque (grotesque, arabesque, gargoyle, chimera, 

baboonery, drollery, misericord) та baroque, rocaille, rococo, тематичний ряд  

концепту LUMEN (LIGHT) (illumination, illustration, luminism, impressionism), 

tracery, palette, relief  та інш. 

Визначено і досліджено структуру семантичного інваріанта терміна 

grotesque – виокремлено дискретні семантичні компоненти, об’єднані в ієрархічну 

структуру, яка представлена в окремій вибудованій схемі (див. Додаток А.1); 

описано і проаналізовано недискретну частину семантичного інваріанта, і 

особливу роль у ній символічного і міфологічного рівнів. 
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        Досліджено вплив семантичного інваріанта на формування смислів терміна 

grotesque та побудовано схему семантичної структури смислів терміна. 

         З метою глибшого вивчення семантико-структурних і функційних 

параметрів інваріанта проаналізовано квазісинонімічний ряд grotesque – grotesque, 

malformed, ludicrous, distorted, ridiculous, twisted,  ugly, monstrous, hideous, odd, 

peculiar, weird, outrageous, shoking, freakish, unnatural, strange, appaling, 

preposterous, farcical, misproportioned, unbelievable, gnarled, misshapen, incredible. 

Виявлено прояви явища іконічності в морфемній будові терміна grotesque. 

Проаналізовано реалізацію впливу семантичного інваріанта grotesque у різних 

семантичних полях, в т.ч. у фаховій літературі з мистецтва і мистецтвознавства, 

художній, мемуарній, публіцистичній літературі. 

          Виокремлено та досліджено семантичні інваріанти представників 

концептуального гіпер-гіпонімічного ряду grotesque – термінів arabesque, 

gargoyle, chimera, baboonery, drollery, misericord. 

         Досліджено вплив семантичного інваріанта на структуру смислів термінів (в 

т.ч. і в метафоричному смислі chimera, з цією метою проаналізовано 

квазісинонімічний ряд chimera, dream, daydream, a castle in the air, a fond hope, a 

pipe dream, la-la land). 

          Визначено та досліджено семантичні інваріанти термінів концептуального 

тематичного ряду baroque, rocaille, rococo, їх семантико-структурні, 

концептуальні, функційні особливості – виокремлено як їх дискретну частину 

(вибудовано ієрархічну систему семантичних компонентів), так і проаналізовано 

недискретну частину, в т.ч. символічний та міфологічний рівні, і їх особливу роль 

у семантичному інваріанті. 

         Побудовано схему семантичної структури смислів терміна rocaille. 

         Виявлено та досліджено багаторівневий зв’язок між семантичними 

інваріантами rocaille (baroque, rococo) та grotto и grotesque, із додатковим 

залученням з метою поглиблення аналізу виявленого зв’язку термінів singerie, 

flamboyant, а також дослідження посесивної структури  Louis XV style. 
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          У реалізації семантико-структурних параметрів і рівнів та фунційної 

парадигми  інваріанта досліджено явище семантичної осциляції та семантичного 

синкретизму. 

          Досліджено поетапно семантичні інваріанти термінів тематичного ряду  

концепту LUMEN (LIGHT) (illumination, illustration, luminism, impressionism): 

сформовано вищезазначений ряд; виокремлено та досліджено структуру 

семантичних інваріантів зазначених термінів, здійснено аналітичне порівняння 

інваріантів, розглянуто варіативність ступенів інтенсивності диференційних 

ознак, їх співвідношення між собою у досліджених термінах; побудовано 

семантичну структуру смислів та досліджено функційну реалізацію  інваріанта у 

різних семантичних полях, в т.ч. у фаховій літературі з мистецтва і 

мистецтвознавства, художній, мемуарній, публіцистичній літературі, і  

багаторівневу визначальну роль інваріанта у транстермінологічних процесах 

екстраполяції.  

Вивчаючи результати поетапного дослідження, розглянуто визначну 

різноспрямовану роль семантичного інваріанта у породженні нових відгалужених 

концептуальних тематичних рядів та створенні концептів певної структури, а 

також досліджено, яким чином створені концепти поєднуються між собою та 

приймають участь у виникненні нових концептуальних структур. Зокрема, 

вивчено роль семантичного інваріанта-концепту grotto у процесі створення 

інваріанта і концептуальної структури grotesque; виявлено та досліджено 

здатність семантичних інваріантів термінів grotto, grotesque до участі у 

породженні нового інваріанта, терміна  і концепту rocaille та концептуального 

тематичного ряду baroque, rocaille, rococo (і їх інваріантів), та вивчається зв’язок 

між окремими концептуальними тематичними рядами grotesque і baroque, rocaille, 

rococo; створення семантичним інваріантом-концептом LUMEN (LIGHT) 

концептуальних структур і інваріантів illumination, illustration, luminism, 

impressionism; процес створення  інваріантом–концептом trace концептуальних 

структур і інваріантів portrait, tracery і т.д. 
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Семантичні інваріанти термінів мистецтва є багаторівневою складною 

структурою, яка одночасно складається з дискретної частини – дискретно 

виокремлених інтегральних і диференційних семантичних компонентів, що 

перебувають між собою у системних ієрархічних відносинах; та з недискретної 

частини – образа, яка передбачає наявність «безпосередньо-інтуїтивного», 

ірраціонального моменту. 

         Досліджено, що символічний та міфологічний рівні пронизують усю 

структуру семантичного інваріанта та обумовлюють його характерну властивість 

бути моделлю, функцією, яка дає можливість семантичному інваріанту-образу  

накладатися на нові семантичні поля, тобто на новий «субстрат», зберігаючи при 

цьому цілісну структуру та компоненти свого складу, як дискретні, так і 

недискретні. У символічному і міфологічному рівнях інваріанта виділено окремі 

пласти, проаналізовано взаємозв’язок між зазначеними рівнями і пластами. 

          У дослідженні застосовано теоретико-методологічні підходи когнітивної 

семантики, зокрема, теорії прототипів і фреймової теорії, визначено прототипові 

образи-зразки, ідеальні зразки (ідеальні представники категорії), досліджено 

явища категоріальної «розмитості», дифузності та категоріальної 

взаємозалежності не тільки у межах категоріальних груп, а і між різними 

категоріальними групами (концептами, полями) – зокрема, у прототипових 

категоріях grotesque, arabesque, gargoyle, chimera, baboonery, drollery, misericord,   

у прототипових категоріях в межах тематичного ряду концепту LUMEN, LIGHT – 

категоріях illumination, illustration, luminism, impressionism, та проаналізовано роль 

семантичного інваріанта у виникненні зазначених явищ. Вибудовано та 

проаналізовано фрейм «Grotesque» (див. Додаток А.2). 

           Визначено і розглянуто різні напрями реалізації впливу інваріанта у 

формуванні смислової семантичної структури зазначених термінів – «в глибину» і 

«в ширину» (в т.ч. експліцитний та імпліцитний типи семантичного розвитку), що 

виражається у явищі включення неоднокореневих термінів до складу тематичного 

ряду і прототипової категорії. У формуванні структури семантичного інваріанта 

проаналізовано роль імпліцитних та експліцитних інваріантних моделей, зокрема, 
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моделей lumen («світло + колір») (див. Додаток А.3) і impression («враження»), 

grotesque, trace.  

          Визначено і досліджено, що семантичний інваріант гіпероніма входить до 

складу інваріантів когіпонімів. Під час такого процесу відбуваються певні 

«перестановки» та корекція диференційних семантичних компонентів його складу 

при одночасному збереженні інваріантного образа, та, відповідно, це знаходить 

своє вираження у різних ступенях інтенсивності відповідних диференційних 

семантичних компонентів у складі інваріантів когіпонімів. 

          Виокремлено та досліджено семантичний інваріант кореневої морфеми 

grot(to) гіпероніма, домінанти концептуального тематичного гіпер-гіпонімічного 

ряду терміна  grotesque. Досліджено як дискретну, так і недискретну частини 

інваріанта grotto. Виокремлені дискретні семантичні компоненти інваріанта 

досліджено у складі його ієрархічної побудови. З метою поглибленого аналізу 

інваріанта grotesque досліджено, окрім інваріанта кореня grotto, також інваріант 

суфіксальної морфеми – esque, і його вплив на процес формування інваріанта 

гіпероніма. 

         У недискретній частині семантичного інваріанта grotto особливу увагу 

приділено дослідженню символічного і міфологічного рівнів інваріанта, виявлено 

і проаналізовано складний характер взаємозв’язків інваріантного образа-символа  

grotto і інваріанта rocaille (мушлі) та його образа-символа. Зазначений процес 

складного семантичного зв’язку  продемонстровано і в функційному аспекті – як 

реалізується інваріант grotto у конкретних виразах. У символічному і 

міфологічному рівнях інваріанта виділені окремі пласти, і проаналізований 

взаємозв’язок між ними. 

         З метою поглибленого дослідження семантичного інваріанта кореня grotto 

до аналізу залучено його етимологічний дублет – crypt, і визначено та 

проаналізовано його інваріант, а також семантичні взаємозв’язкі між інваріантами 

grotto і crypt. Отримані дані використано для подальшого дослідження  інваріанта 

однокореневого терміна – гіпероніма grotesque та інваріантів представників 
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концептуального тематичного гіпер-гіпонімічного ряду grotesque – термінів 

arabesque, gargoyle, chimera, baboonery, drollery, misericord. 

          Досліджено вплив і роль інваріантів кореневої (rock (rocaille)) та 

афіксальних морфем на інваріанти термінів; інваріантну структуру кореневої 

морфеми – концепту LUMEN (LIGHT) – lustre- та її роль у формуванні структури 

інваріантів термінів вищезазначеного ряду; інваріант кореневої морфеми press і 

його  особливе значення у складі   експліцитної інваріантної моделі  impression та 

у складі інваріанта  терміна impressionism; семантичний інваріант кореневої 

морфеми trace і його роль у формуванні інваріантів термінів portrait  і  tracery; та 

інваріанти інших кореневих морфем.  Досліджено явище іконічності морфемного 

складу. 

        Досліджено, що роль семантичного інваріанта кореневої морфеми є 

визначною, інваріант-образ кореня слугує джерелом утворення нових 

семантичних інваріантів і, відповідно, нових термінів, і є семантичним та 

образним ядром, яке входить до складу  інваріантів однокореневих термінів, що 

супроводжується процесом додавання до інваріанту кореня диференційних 

семантичних компонентів (його «корекції»). Цей процес здійснюється одночасно і 

дискретно (додаванням диференційних компонентів), і недискретно – 

конкретизацією, уточненням образу. Семантичні інваріанти афіксів відіграють у 

цьому процесі двояку допоміжну семантичну роль, одночасно додаючи 

відповідних інтегральних і диференційних семантичних компонентів та образної 

складової до структури інваріанта основного терміна, і формально закріплюючи 

це морфематично. 

          У процесі дослідження виявлено, що явище нейтралізації певних 

диференційних ознак інваріанта  у певних семантичних доменах і смислах 

терміна не означає, що така ознака практично зникає зі структури інваріанта, 

навпаки, вона залишається у складі цілісного інваріантного образа, тобто у складі 

недискретної частини інваріанта, на що впливають також символічний та 

міфологічний рівні інваріанта. 
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Дослідження семантичного інваріанта дозволили виявити глибинне 

підґрунтя метафоричних процесів, а також виокремити різні рівні 

метафоричності, у тому числі «просту» і «складну», а також їх зв’язки  з іншими 

семантичними процесами, у тому числі з метонімією. Досліджено особливу роль у 

зазначених процесах символічного і міфологічного рівнів, які містяться у 

різноманітних ступенях глибини і насиченості у метафоричних смислах певних 

типів та рівнів. Виявлено, що семантичний інваріант слугує джерелом 

стилістичних тропів (метафоричних, метонімічних і т.д.). 

 Аналіз функційної семантико-комунікативної парадигми та функційно-

комунікативних особливостей інваріанта англійського терміна мистецтва у 

фахових текстах дозволив простежити роль семантичного інваріанта та фактичну 

реалізацію його структури у конкретних фрагментах фахового дискурсу. 

Досліджено, що семантичний інваріант має визначальний вплив на 

функціонування терміна, обумовлюючи усю систему семантичних характеристик, 

у якій цей термін існує у дискурсі. До того ж реалізація цього впливу 

здійснюється одночасно двома шляхами – дискретно (шляхом фіксації дискретно 

виокремлених диференційних семантичних компонентів системою семантичних 

«маркерів» у дискурсі) та недискретно (ці семантичні «маркери» складаються у 

певну систему саме завдяки образній, недискретній сутності семантичного 

інваріанта, і логіка побудови цієї системи семантичних визначників обов’язково 

підпорядковується цьому недискретному, ірраціональному образу, що 

сприймається «безпосередньо-інтуїтивно»). 

         Доходимо висновку, що семантична образна модель інваріанта повністю 

функційно зберігає свою структуру (і композиційно, і на символічному рівні) у 

різних семантичних термінологічних полях і доменах. 

          Дослідження глибинного підґрунтя семантичної структури та функційної 

парадигми інваріанта дозволили дійти висновку, що у переважній більшості 

випадків явище омонімії є таким тільки формально, тобто на перший погляд, 
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насправді це є відображенням (фіксацією) різних сторін одного і того ж 

семантичного образа-інваріанта. 

          Простежено на фактичному матеріалі фахових текстів особливу роль 

символічного та міфологічного рівнів у структурі та функційній парадигмі 

інваріанта та вплив цих рівнів на функціонування терміна у різних 

термінологічних доменах та полях. Символічний рівень розвивається одночасно у 

декількох напрямах – «у ширину», що створює можливість виникнення нових 

смислів, та переходу інваріантної моделі у різні семантичні поля, та «в глибину», 

коли концентрація символічного рівня знаходить (постійно змінюючись та 

поглиблюючись) свій прояв у межах одного смислу. У реалізації функцій 

семантичного інваріанта досліджено явища семантичної осциляції та 

семантичного синкретизму. 

Виявлено, що термін мистецтва є предикативною пропозиційною 

структурою у мініатюрі, тобто відносини між частинами терміна (які формально 

виражені морфологічно – кореневими та афіксальними морфемами) та між 

диференційними семантичними компонентами (імпліцитними та експліцитними) 

у складі цілісного інваріанта – можуть бути представленими у вигляді 

пропозиційної структури (слово – це «сгорнуте речення»). Афікси, які мають свої 

інваріанти, також реалізують прототипові схеми (прототипові фрейми), до того ж, 

інваріантам афіксів, як і інваріанту кореня, притаманна іконічність.  

Виявлено різноманітні прояви явища іконічності на усіх семантичних 

рівнях терміна – як у семантичній структурі інваріанта, так і в іконічному зв’язку 

між семантичним складом (та рівнем його складності)  та морфологічним складом 

(і, відповідно, рівнем його складності). 

         Семантичні інваріанти термінів мистецтва виявляють низку характерних 

особливостей, тому що є відображенням денотатів зі складною структурою, 

зокрема позначувані цими термінами денотати вже за своєю природою є 

складними художніми образами із високим ступенем символічності.  Таким 

чином, терміни мистецтва є вже символами символів високої складності. Із цього 
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походить складність структури їх семантичних  інваріантів-образів  та особлива 

насиченість символічного (а часто – і міфологічного) рівня у їх семантичній 

структурі. 

          Проведене дослідження робить внесок у семасіологічні дослідження 

процесів термінотворення, відкриває перспективу глибинного аналізу семантики 

терміна не тільки у сфері мистецтва, а й у інших терміносистемах, а також у 

використанні під час дослідженя комплексу структурно-функційних та 

когнітивних теоретико-методологічних підходів. 
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