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Сучасні лінгвістичні дослідження все більш спрямовані на вивчення
когнітивних аспектів художніх творів, що дозволяє реконструювати
концептуальний світ митця й окреслити особливості когнітивного
стилю автора [2, 54]. Вивчення когнітивного стилю художніх творів від-
бувається за допомогою міждисциплінарного підходу, основи якого за-
кладені у працях Дж. Лакоффа та М. Джонсона [13], а теорія розроб-
лена М. Тернером [20], Ж. Фоконьє [11], Р. Цуром [18; 19], В. ван Піром
[21], Ел.Дж. Дорстом [10], М. Фріман [12] та іншими дослідниками.

Актуальність дослідження когнітивного стилю поетики Дж.Р.Р. Тол-
кіна полягає в тому, що воно здійснюється в межах сучасної лінгвоког-
нітивної парадигми. Мета статті полягає в розкриті когнітивного ас-
пекту поетики Дж.Р.Р. Толкіна. Для її досягнення необхідно вирішити
такі завдання: 1) дати визначення поняттям «когнітивний стиль», «кон-
цепт»; 2) навести приклади концептів поетики Дж.Р.Р. Толкіна; 3) ви-
значити когнітивний стиль поетики Дж.Р.Р. Толкіна.

Когнітивна наука є сучасною парадигмою, що переглядає підхід до
дослідження взаємозв’язку процесів мислення і мовлення індивіда,
аналізує когнітивні процеси, що беруть участь у створенні та розумінні
художніх текстів і розглядає мову в ракурсі когнітивних функцій [9].
Сучасна когнітивна наука базується на комплексному понятті «когні-
ція», яке інтегрує широкий діапазон таких понять, як «мислення»,
«пізнання» та сукупність психічних процесів, які забезпечують про-
цеси отримання, обробки, зберігання, вилучення і застосування знань,
отриманих людською свідомістю з оточуючого середовища внаслідок,
перш за все, фізичного, інтелектуального та соціально-культурного до-
свіду. Це, у свою чергу, дозволяє глибше проаналізувати такий ком-
плексний феномен, як поетика автора та його когнітивний стиль зок-
рема, через дослідження специфіки метафоричної образності твору на
його різних рівнях. 

Поняття когнітивного стилю, запозичене з психології особистості,
набуває нових значень у когнітивній лінгвістиці і розуміється як час-
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тина поетики автора художніх творів. Складниками когнітивного
стилю художнього твору є концепти та концептуальні метафори.
У цій статті ми розглянемо концептуальну картину поетики
Дж.Р.Р. Тол кіна.

Поняття концепту розглядалося ще Аристотелем і було розвинуте
філософом Г.Фріджем [15, 42–55]. На сьогоднішній день актуальними
теоріями концепту є погляди І. Карасика [7], Е. Кларка та Дж. Прінза
[14], З.Д. Попова та Й.А. Стерніна. Зокрема, З.Д. Попов та Й.А. Стернін
дають влучну дефініцію поняттю «концепт»: «Ми визначаємо концепт
як дискретне ментальне утворення, що є базовою одиницею розумового
коду людини, яке володіє відносно впорядкованої внутрішньою струк-
турою, що представляє собою результат пізнавальної (когнітивної) ді-
яльності особистості і суспільства і несе комплексну, енциклопедичну
інформацію про зображений предмет чи явище, про інтерпретацію даної
інформації суспільною свідомістю і відношення суспільної свідомості
до даного явища або предмету» [8]. 

У результаті проведення концептуального аналізу поезій
Дж.Р.Р. Толкіна були виявлені ключові концепти його поетики, які ми
об’єднали у наступні концептосфери: eternity, life, death, space, travel,
hero, beauty, home, power, sound. Ці концептосфери складаються з кон-
цептів, об’єднуючи їх за спільною ознакою. Так, концептосфера eternity
складається з концептів world, sun, moon, earth, sea, sky, stone, hill, wind,
water, river, tree, forest, grass. Концептосфера life складається з концеп-
тів light, star, starlight, dawn, dusk, sunlight, day, summer, spring, hope.
Концептосфера death складається з концептів darkness, evening, night,
shadows, fear, doom, mist, gloom, shade, winter. Концептосфера space
складається з концептів beyound, behind, west, east, north, south. Кон-
цептосфера travel складається з концептів way, road, path, errand, wan-
derer, journey, door, mountains. Концептосфера hero складається з кон-
цептів king, lord, crown, heir, silver, gold, rider, horseman, mariner, tower,
hall, gate, gardens, walls, throne, sword, blade. Концептосфера beaty скла-
дається з концептів queen, elven-maid, silver, gold, star, sun, moon, light,
hand, hair, eyes, breath, feet. Концептосфера power складається з кон-
цептів might, magic, strength, oath, fate. Концептосфера sound склада-
ється з концептів music, song, voice. Концептосфера home складається
з концептів hearth, fire, bed.

Деякі концепти у складі концептосфер розпадаються на більш «ло-
кальні», які можна назвати мегаконцептами. Наприклад, мегаконцепт
sea в поетиці ДЖ.Р.Р. Толкіна cкладається з концептів ship, storm, shore,
stream, wave, mariner, haven. Це означає, що коли читач, знайомий з
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творчістю Дж.Р.Р. Толкіна, зустрічає у тексті його поезій слово «sea», у
його свідомості актуалізується мегаконцепт «SEA» та всі підлеглі йому
концепти. 

Між концепосферами на концептуальному рівні встановлюються
певні відносини. Наприклад, між концепосферами life та death виникає
опозиція, оскільки концепти, з яких вони складаються, містять проти-
лежну інформацію та викликають протилежні поетичні ефекти у чи-
тача. Опозиції можуть виникати і на вербальному рівні. Так, між кон-
цептами beyound та behind встановлюється опозиція, прикладами якої є
наступні уривки з поезій Толкіна “Home is behind, the world ahead”, “Then
world behind and home ahead”, “With foes ahead, behind us dread” і т.д. [17].
Іншим прикладом відносин між концептами є запозичення однією кон-
цептосферою концептів з іншої концептосфери, в результаті чого від-
бувається накладання смислу та виникають концептуальні метафори
(“And light of stars was in her hair” і т.д.) [17].

Когнітивний стиль — це характерні риси концептуалізації світу ав-
тором, що виявляється повторюваним ужитком ключових концептів та
їх комбінаторикою. Отже, когнітивний стиль поетики Дж.Р.Р. Толкіна
характеризується поєднанням концептосфер eternity, life, death, space,
travel, hero, beauty, home, power, sound, тобто звертанням до теми вічності,
боротьби добра і зла, життя як руху, архетипічних образів героя та кра-
суні, дому, людської сили та божественного.

Реконструювання концептів художнього твору та виявлення при-
чинно-наслідкових системних зв’язків між ними дозволяє окреслити
концептуальний світ автора, виражений у певному творі, й на основі
цього визначити його когнітивний стиль. Наразі перспективним пи-
танням є дослідження концептуальних метафор поетики Дж.Р.Р. Тол-
кіна.
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В статье анализируется понятие когнитивного стиля художественных произве-
дений и способ его выявления на материале поэтики Дж.Р.Р. Толкина. 
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The article analyzes the definition of cognitive style in fiction and the way of its
identification on the basis of J.R.R. Tolkien’s poetics.
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