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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Реферована дисертаційна робота присвячена дослідженню
лінгвоконцептуальних характеристик ідіостилю сучасного британського
письменника-постмодерніста Джуліана Барнса.
У сучасній науці ідіостиль автора художнього твору неодноразово

ставав об’єктом дослідження різних дисциплін: у лінгвостилістиці він
розглядається як система індивідуально-естетичного використання
засобів словесного вираження (В .В.  Виноградов), комунікативно-
когнітивний простір мовної особистості, творця художнього дискурсу
(О.Г. Фоменко); у психолінгвістиці – як креативний спосіб дискурсивної
реалізації значущих для мовної особистості смислів (домінант) (Ю.С. Паулі,
В.А.  Пищальникова); у комунікативній стилістиці – як складний,
багатовимірний та багаторівневий прояв особистості автора, система
концептуально значущих для письменника принципів організації тексту
(Н.С. Болотнова); у когнітивній лінгвістиці – як сукупність ментальних
і мовних структур художнього світу письменника, мовне втілення
індивідуальної ментальної сутності автора (І. Боктінг, Л.О. Бутакова,
У. Марголін, А. Палмер, Я. Попова, Е. Семіно, К. Свіндлгерст, І.А. Тарасова,
М. Тернер, Р. Фаулер); у когнітивній поетиці дослідження ідіостилю
ґрунтується на застосуванні методологічного апарату когнітивної лінгвістики,
лінгвопоетики, когнітивної психології, теоретичних засад когнітивної науки,
яка зосереджується на вивченні інтелектуальної діяльності, процесів мислення,
обробки, засвоєння та передачі інформації окремою особистістю
(Л.І. Бєлєхова, О.П. Воробйова, Дж. Гевінз, О.М. Кагановська, В.Г. Ніконова,
Е. Семіно, П. Стоквелл, М. Фрімен).
Центральною одиницею дослідження когнітивного аспекту ідіостилю

визнається індивідуально-авторський художній концепт, а сучасний вектор
вивчення ідіостилю спрямований від розгляду концептуальних пріоритетів
письменника до їх мовної реалізації (Я.В. Бистров, Н.С. Болотнова,
Л.О. Бутакова, Д.М. Колесник, В.Г. Ніконова, І.А. Тарасова, О.Г. Фоменко).
Вивчення лінгвокогнітивних характеристик ідіостилю британського

письменника Дж. Барнса є на часі, зважаючи на зростаюче зацікавлення
творчістю автора як в Україні (Л.С. Бербенець, О.В. Тупахіна), так і за
кордоном (В. Гіннері, С. Гросс, М. Мозлі, М. Пейтмен, Г. Рубінсон, Б. Сесто,
Є. Тарасова, Б. Фінні, С. Фрумкіна та ін.). З позицій когнітивної лінгвістики
проведено аналіз окремих концептуальних метафор у романах Дж. Барнса
(В .Ю. Сінцов,  О.М.  Філіна), однак системне дослідження
лінгвоконцептуального виміру ідіостилю письменника досі не здійснювалось.
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Обрана тема є актуальною з огляду на загальне спрямування сучасної
когнітивної лінгвістики та стилістики на визначення ідіостилю автора
художнього твору із залученням таких базових лінгвістичних понять,
як концептуальна картина світу (концептосфера), мовна особистість автора
художнього твору, мовна картина світу, концепт, концептуальна метафора.
Робота є актуальною у світлі звернення когнітивної поетики до способів
відбиття у художньому тексті творчої особистості й особливостей
індивідуальної концептуалізації дійсності, виявлення співвідношення
національно-культурного й індивідуально-авторського в концептуальній
картині світу письменника. Це сприяє вирішенню наукового завдання
розбудови теорії та практики поетико-когнітивних студій, спрямованих
на вивчення ідіостилю автора художнього твору в межах антропоцентричної
парадигми.
Зв’язок з науковими програмами, темами. Дослідження виконано

в межах колективної теми кафедри англійської філології факультету
іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника (м. Івано-Франківськ) “Концептуальна та мовна картини світу”
(тему затверджено вченою радою Прикарпатського національного
університету імені Василя Стефаника, протокол № 4 від 26.12.2006 року).
Метою дослідження є встановлення лінгвокогнітивних особливостей

ідіостилю британського письменника Джуліана Барнса.
Мета роботи передбачає розв’язання таких основних завдань:

– уточнити суть поняття “ідіостиль”, розмежувати поняття “ідіостиль”
та “ідіолект”;

– встановити співвідношення поняття ідіостилю з такими базовими
поняттями когнітивної лінгвістики, як концептуальна картина світу
(концептосфера), мовна особистість автора художнього твору, мовна
картина світу, концепт, концептуальна метафора;

– відтворити індивідуально-авторську художню концептосферу Дж. Барнса
шляхом виявлення ключових художніх концептів у текстах творів
письменника в їх взаємозв’язку і системній організації;

– виявити індивідуально-авторські метафори із залученням теорії
концептуальної інтеграції;

– визначити домінанту ідіостилю Дж. Барнса як постмодерністського
автора.
Об’єктом дисертаційного дослідження є ідіостиль Дж. Барнса як автора

постмодерністської прози.
Предмет дослідження – лінгвоконцептуальні характеристики ідіостилю

Дж. Барнса, втілені в текстах його романів.
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Матеріалом дослідження слугують  ключові художні концепти
(експліковані у 2215 текстових фрагментах) та іронія як домінанта ідіостилю
автора (1224 контексти реалізації іронічної оцінки), виокремлені з десяти
романів Дж. Барнса загальним обсягом 2458 сторінок.
Методологічною основою дисертації є теоретичні напрацювання

в галузі стилістики та лінгвістики тексту (І.М. Колегаєва, В.А. Кухаренко);
когнітивної лінгвістики (С.А. Жаботинська, В.І. Карасик, О.С. Кубрякова,
З.Д. Попова, О.О. Селіванова, Й.А. Стернін), зокрема, теорія концептуальної
метафори (С.А. Жаботинська, Дж. Лакофф, М. Джонсон, З. Кьовечеш),
теорія концептуальної інтеграції (М. Тернер, Ж. Фоконьє); теоретична база
когнітивної поетики (Л.І. Бєлєхова,  О.П. Воробйова, Дж.  Гевінз,
О.М. Кагановська, В.Г. Ніконова, Е. Семіно, П. Стоквелл,  М. Фрімен,
Р. Цур); лінгвостилістична та когнітивна теорії іронії (Л. Гатчен, Р. Гіббс,
У. Еко, Н.Л. Іткіна, Г. Кларк, К. Колбрук, Г. Колстон, С.І. Походня, Х. Руїз).
Мета і завдання роботи зумовили вибір таких методів дослідження,

як: метод контекстуального аналізу (для виокремлення контекстів
розкриття концептуального змісту авторських художніх концептів
та реалізації іронічної оцінки концептуалізованих явищ); методика
моделювання концептуальної мережі (для визначення ієрархічної будови
індивідуально-авторської концептосфери у вигляді мережі парцел); теорія
концептуальної метафори (для виокремлення та відтворення конвенційних
концептуальних метафор й індивідуально-авторських метафор в ідіостилі
автора художнього твору); метод концептуального блендингу (для
виявлення механізмів створення та функціонування індивідуально-
авторських метафор, для лінгвокогнітивного аналізу стильової домінанти
іронії); метод кількісних підрахунків (для встановлення кількості
репрезентацій ключових авторських художніх концептів, виявлення спільних
контекстів для концептів, пов’язаних асоціативно, аналізу авторської оцінки
концептуалізованих явищ).
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше встановлено

лінгвокогнітивні характеристики ідіостилю Дж. Барнса; художню
індивідуальну концептосферу письменника представлено як мережу парцел,
кожна з яких репрезентує набір ключових індивідуально-авторських
художніх концептів, об’єднаних за тематичним принципом; виокремлено
індивідуально-авторські метафори письменника і описано їх, застосовуючи
методики поетико-когнітивного аналізу; систематизовано мовні засоби
вираження іронії як домінанти ідіостилю Дж. Барнса; встановлено
лінгвокогнітивний механізм створення іронічної оцінки у романах автора
із залученням теорії концептуальної інтеграції.
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Наукова новизна одержаних результатів може бути узагальнена у таких
положеннях, що виносяться на захист:

1. Ідіостиль  автора художнього твору визначається як
опосередкований у художньому тексті мовно-ментальний портрет
письменника, який відображається у специфіці індивідуально-авторської
концептуалізації дійсності, що детермінується системою особистісних
цінностей.

2. Індивідуально-авторська художня концептосфера Дж . Барнса
є сукупністю ключових художніх концептів концептуальної картини світу
письменника, які, об’єктивуючись у текстах романів, розкривають
особливості індивідуальної концептуалізації дійсності та відображають
концептуалізацію ключових тем його творчості: співвідношення об’єктивної
правди та її суб’єктивних варіацій, роль пересічної людини в історичному
процесі, кохання, сім’я, адюльтер, страх смерті у світлі релігійного
виховання й атеїстичного світовідчуття, роль мистецтва і культури
у загальнолюдському й індивідуальному контекстах.

3. Художня концептосфера Дж. Барнса має вигляд мережі з трьох
парцел: парцела PHYSICAL EXISTENCE включає концепти HUMAN BEING,
ANIMAL, MAN, WOMAN, PARENT, CHILD, ADOLESCENCE, MIDDLE AGE, OLD
AGE, що уособлюють авторську концептуалізацію людини як частини
природи і суспільства; парцела EMOTIONAL-PSYCHICAL EXISTENCE об’єднує
концепти LOVE і FEAR OF DEATH, які втілюють специфіку авторської
концептуалізації емоційно-психічної сфери людського життя; парцела
INTELLECTUAL-CREATIVE EXISTENCE містить концепти ART, HISTORY, TRUTH,
що втілюють авторське розуміння інтелектуально-творчого аспекту
людського життя.

4. У структурі авторського художнього концепту Дж. Барнса поняттєвий
складник містить загальні лінгвокультурні та індивідуально-авторські
концептуальні ознаки. Образний складник відображає асоціативні
та символічні зв’язки концепту, а також концептуальні метафори,
які підтримують образ концепту у свідомості. Ціннісно-оцінний складник
відображає індивідуально-естетичне ставлення до зображуваного об’єкта
чи явища та місце концепту в авторській системі цінностей і моделюється
за допомогою кількісного аналізу вербалізаторів з позитивною, негативною
та іронічною оцінкою у текстових фрагментах, де авторська оцінка концепту
втілена експліцитно.

5. Авторські художні концепти Дж .  Барнса репрезентуються
індивідуально-авторськими метафорами MARRIAGE is IMPRISONMENT, ART
is OCEAN, HISTORY is WORK OF ART, TRUTH is ORIGINAL PICTURE. Образні
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компоненти концептів MIDDLE AGE, TRUTH, HISTORY, FEAR OF DEATH, ART
мають в основі символи води.

6. Домінантою ідіостилю Дж. Барнса є іронія як форма авторської
світоглядної оцінної позиції, що втілюється у текстах романів мовними
засобами різних рівнів: лексичного (модель “blame by praise”, авторські
оказіоналізми, прикметник у словосполученнях типу Adj+N), синтаксичного
(речення зі вставними словами (словосполученнями), вставні речення,
відокремлені конструкції, паралельні конструкції, протиставлення прямої
й непрямої мови, обставини способу дії) та текстового (повтор, авторські
цитації, невласне пряма мова, інтертекстуальна іронія (пародія, алюзії,
іронічний коментар, історіографічна метафікція)).

7. Іронія як домінанта ідіостилю Дж. Барнса є концептуальною
проекцією з двох різних ментальних просторів, де перший вхідний простір
закорінений в іронічному висловленні, а другий має в основі реальне
когнітивне оточення. Іронічне висловлення, активізуючи у свідомості читача
певну очікувану ситуацію, контрастує з безпосереднім когнітивним
середовищем цього висловлення, а вербалізована оцінка контрастує
відповідно з прихованим ставленням письменника до зображуваної ним
ситуації. Типологія іронічної оцінки Дж. Барнса включає просту і комплексну
іронію, які створюються у безпосередньому й дистантному контекстах
відповідно.
Теоретичне значення роботи визначається її внеском у лінгвістику

тексту, когнітивну лінгвістику і зокрема у когнітивну поетику. Результати
дослідження уточнюють суть поняття ідіостилю у когнітивній лінгвістиці
та когнітивній поетиці, поглиблюють розробки лінгвокогнітивної моделі
аналізу індивідуального стилю автора художнього тексту, доповнюючи
її застосуванням методологічних напрацювань теорії концептуальної
інтеграції. Дисертація містить нову теоретичну модель лінгвокогнітивного
аналізу механізмів вираження іронії як домінанти ідіостилю, яка сприяє
розвиткові загальної теорії іронії і поглибленню методів її дослідження.
Практична цінність дослідження полягає в тому, що його результати

можуть бути використані у навчальних курсах із стилістики англійської мови
(розділи “Стилістика тексту”, “Інтерпретація художнього тексту”),
у спецкурсах із когнітивної  поетики; у наукових розвідках студентів
і аспірантів з когнітивної лінгвістики.
Основні теоретичні положення та практичні результати дослідження

пройшли апробацію на засіданні кафедри англійської філології
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
(Івано-Франківськ, 2011 p.) та були представлені на: І Міжнародній науково-
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практичній конференції “Актуальні проблеми філології та американські
студії” (Київ, 2008 р.); ІІ Міжнародній науковій конференції “Іноземномовна
комунікація: здобутки і перспективи” (Тернопіль, 2008 р.); Другій Міжнародній
науковій конференції “Лінгвістична теорія: надбання, актуальні проблеми та
перспективи розвитку” (Одеса, 2009 р.); IV Міжнародній науково-практичній
конференції “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”
(Острог, 2010 р.); ІІІ Міжнародній науковій конференції “Іноземна філологія
у ХХІ столітті” (Запоріжжя, 2010 р.); Міжнародній науковій конференції,
присвяченій 80-річчю проф. О. М. Мороховського “Слово й текст у просторі
культури” (Київ, 2010 р.); Міжнародній науково-практичній конференції,
присвяченій пам’яті академіка АН ВШ України, Заслуженого професора
Львівського національного університету імені Івана Франка, д.ф.н.,
проф. К. Я. Кусько (Львів, 2011 р.); на: VII Всеукраїнській науковій
конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. комунікація” (Харків,
2008 р.).
Публікації. Основні положення дослідження опубліковано у 10 статтях,

9 із яких – у фахових наукових виданнях України, 2 у співавторстві,
та 5 тезах конференцій загальним обсягом 6,9 друк. аркушів. Особистий
внесок здобувача у статті, виконані у співавторстві, полягає у здійсненні
вибірки мовного матеріалу та його описі.
Обсяг і структура роботи. Дисертація загальним обсягом 240 сторінок

(обсяг основного тексту – 196 сторінок) складається зі вступу, трьох розділів
із висновками, загальних висновків, додатків, списку використаних
теоретичних джерел (290 найменувань), довідкових джерел (6 найменувань),
списку джерел ілюстративного матеріалу (10 найменувань). Робота містить
25 схем та глосарій.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У  першому  розділі “Теоретико-методологічні основи
дослідження ідіостилю в сучасній  когнітивній лінгвістиці”
узагальнено підходи до визначення поняття ідіостилю в психології,
літературознавстві, лінгвостилістиці, психолінгвістиці, комунікативній
та когнітивній лінгвістиці. Визначено методику поетико-когнітивного аналізу
ідіостилю автора художнього твору,  що передбачає дослідження
особливостей індивідуальної концептуалізації дійсності, детермінованої
особистісними цінностями. Розглянуто теоретичні засади когнітивного
дослідження іронічної домінанти ідіостилю Дж. Барнса як форми авторської
світоглядної оцінної позиції.
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Когнітивна поетика вивчає мову літературних текстів,  слугує
інструментом розкриття та пояснення когнітивних процесів та стратегій,
які лежать в основі формування та інтерпретації художнього тексту
(Л.І. Бєлєхова, О.П. Воробйова). У межах поетико-когнітивного підходу
до вивчення ідіостилю письменника на основі реконструкції індивідуального
когнітивного простору автора (В .І.  Карасик) залучено поняття:
індивідуально-авторської концептосфери, мовної картини світу письменника,
концепту, концептуальної метафори (Л.І. Бєлєхова, Н.С. Болотнова,
Л.О.  Бутакова, О.П.  Воробйова,  І.А.  Тарасова та ін.). Зважаючи
на відсутність єдиного визначення ідіостилю у когнітивній лінгвістиці через
велику кількість можливих аспектів його вивчення, і враховуючи специфіку
нашого дослідження, ідіостиль автора художнього твору визначаємо
як опосередкований у художньому тексті мовно-ментальний портрет
письменника, який відображається у специфіці індивідуально-авторської
концептуалізації дійсності, що детермінується системою особистісних
цінностей.
Картина світу – це глобальний динамічний образ світу в розмаїтті його

властивостей, який лежить в основі світогляду людини, виражає сутнісні
властивості світу у розумінні людини та є результатом і регулятором усіх
видів її діяльності (Є.В. Бондаренко). Художня картина світу інтегрує знання
автора про світ під особливим кутом осмислення (О.П. Воробйова,
В.Г. Ніконова) й репрезентується в індивідуально-авторській системі
концептів – концептосфері (термін Д.С. Лихачова), “сукупності концептів,
з яких, як з мозаїчного полотна, складається світорозуміння носія мови”
(В.А. Маслова). Індивідуально-авторська художня концептосфера –
це впорядкована сукупність індивідуальних концептів автора художнього
твору, яка об’єктивується у мовній картині світу, в тексті мовними засобами,
характерними для письменника. Концептосфера структурується у вигляді
парцел – мереж тематично близьких концептів (С.А. Жаботинська).
Центральною одиницею лінгвокогнітивного дослідження художнього

тексту постає художній концепт (С.О. Аскольдов, В.Г. Ніконова) –
репрезентована у сукупному тексті письменника одиниця авторської
свідомості, що відображає індивідуальне осмислення суті предметів
чи явищ дійсності (І.А. Тарасова). Художній концепт структурується
поняттєвим, ціннісним та образним складниками.
Ім’я концепту – лексична одиниця, яка найбільш повно номінує концепт.

Поняттєвий складник ключових художніх концептів Дж .  Барнса
відтворюється шляхом виокремлення об’єктивованих у текстах автора
лінгвокультурних та індивідуально-авторських концептуальних ознак.
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Поняттєвий складник об’єктивується також синонімами імені концепту
та його описовими номінаціями.
Реконструкція образного складника художнього концепту здійснюється

шляхом аналізу концептуальних метафор, які відображають концепт
у свідомості мовця, та встановленням асоціативних і символічних зв’язків
концепту. Конвенційні метафори, що виокремлються у текстах автора,
репрезентують систематичні, зафіксовані в досвіді, кореляції між явищами
і відтворюються в руслі когнітивної теорії метафори (С.А. Жаботинська,
Дж. Лакофф); а індивідуально-авторські метафори, котрі втілюють
авторське осмислення концептуалізованих сутностей, досліджуються
з опорою на поетико-когнітивну методику побудови мереж концептуальної
інтеграції, яка застосовується для аналізу локальних, динамічних процесів
у мові та мисленні (М. Тернер, Ж. Фоконьє).
Асоціативний компонент образного складника інкорпорує смислові

одиниці, які співвідносяться з іменем концепту. Асоціації, пронизуючи всю
творчість письменника, є важливою ознакою ідіостилю. Символічний
компонент образного складника відображає міфологічну та архетипну
основу концепту (Н.А. Афанасьєва). Символ – це знак, який відсилає
до об’єкта за допомогою асоціації, при цьому зв’язок між позначаючим
і позначуваним культурно й історично обумовлений (І.С. Шевченко).
Символи мають стабільне значення, а загальнокультурна та надіндивідуальна
заданість забезпечує їм довгострокове життя (Л.І. Бєлєхова).
Ціннісний складник авторського художнього концепту корелює

із поняттям “образу автора” (В.В. Виноградов) і відображає індивідуальну
естетичну оцінку концептуалізованого явища та місце концепту в авторській
системі цінностей, оскільки формування індивідуальної картини світу
в художньому творі визначається концептуальними пріоритетами автора
та його естетичними домінантами (В.Г. Ніконова). Він моделюється
шляхом кількісного аналізу контекстів об’єктивації концептів, в яких
позитивна, негативна та іронічна оцінки втілені експліцитно.
Неповторність творчої манери письменника визначається домінантою

його ідіостилю – комплексом когнітивних, емотивних та естетичних
еталонів, характерних для особистості, які слугують психічною основою
метафоризації і вербалізації картини світу у художньому творі (В.П. Белянін,
Я. Мукаржовський, Р.О. Якобсон) і детермінуються системою особистісних
цінностей. Дослідники творчості Дж. Барнса як постмодерністського автора
(В. Гіннері, М. Мозлі) неодноразово звертали увагу на особливе іронічне
ставлення письменника до світу, яке виявляється у його творах, інтерв’ю
тощо. Наші дані, отримані в результаті моделювання ціннісного складника
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авторських художніх концептів, а також кількісних підрахунків контекстів
з іронічним смислом підтвердили, що домінантою ідіостилю автора є іронія,
яка виступає формою оцінного ставлення до дійсності.
У  другому  розділі “Авторська  художня концептосфера

як  ментально-мовна  основа  ідіостилю Джуліана  Барнса”
змодельовано авторську художню концептосферу Дж. Барнса у вигляді
мережі трьох парцел, кожна з яких об’єднує тематично близькі концепти
на основі аналізу ключових тем у романах письменника, здійснено аналіз
індивідуально-авторських метафор із застосуванням теорії блендингу
(О.П. Воробйова, Л.І. Бєлєхова, Ж. Фоконьє).

Парцела PHYSICAL EXISTENCE відображає особливості авторської
концептуалізації людини як частини природи і суспільства. Характеристики
людини як частки природного світу виявляються у зіставленні людини
і тварин (концепти HUMAN BEING – ANIMAL), тоді як ознаки людини як істоти
суспільної актуалізуються в авторському аналізі взаємовідносин людей різної
статі (концепти MAN – WOMAN) та різних поколінь (концепти PARENT – CHILD).
Виявлення особливостей концептуалізації вікових періодів життя людини:
юності (концепт ADOLESCENCE), середнього віку (концепт MIDDLE AGE)
та похилого віку (концепт OLD AGE) дає уявлення про авторське бачення
становлення людини як особистості.
Концепти MAN – WOMAN протиставляються автором за індивідуально-

авторською ознакою ‘активність / пасивність в історичному процесі’:
submissive creatures /“Metroland”/; War was men’s business. Men conducted it
/“Staring at the Sun”/.
Головною індивідуально-авторською ознакою концепту PARENT є ‘взірець

упевненості, стабільності’: her parents knew their minds, they had opinions,
they could tell right from wrong /“Staring at the Sun”/.
Авторські ознаки концепту ADOLESCENCE включають: ‘егоцентризм’ (My

father didn’t look like me), ‘самоствердження’ (We counted the number of
times we were sirred) /“Metroland”/. Образний складник концепту MIDDLE AGE
представлений індивідуально-авторською метафорою ADULTHOOD is SEA:
a mighty river of boys flowing down to the great sea of adulthood /“Metroland”/.

Парцела EMOTIONAL-PSYCHICAL EXISTENCE об’єднує концепти, котрі
втілюють авторську концептуалізацію емоційно-психічної сфери людського
життя: LOVE і FEAR OF DEATH. Концепт FEAR переважно актуалізується
у концептосфері Дж. Барнса у причинно-наслідковому зв’язку із концептом
DEATH, тому ці концепти розглядаються як цілісна одиниця авторської
свідомості FEAR OF DEATH, котра корелює як із емоційно-психологічною,
так і культурною сферами людського життя.
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Образний складник концепту LOVE моделюється концептуальними
метафорами LOVE is LIGHT (This passion illuminates the rest of his
adolescence /“Flaubert’s Parrot”/), LOVE is COMMERCE (Love has its buy-
outs, its asset stripping, its junk bonds /“Talking It Over”/); символічною
паралеллю любов – серце (being precise about love means attending
to the heart, its pulses, its truth, its power /“A History…”/).
Поняттєвий складник концепту FEAR OF DEATH об’єднує концептуальні

ознаки концепту FEAR: ‘тотальність’ (рaralyzing horror; trembling panic)
і концепту DEATH: ‘неминучість’ (gloomy inevitability /“A History…”/).
Образний складник включає асоціат: біль (artists elaborated such fears in
panoramas of pain /“Staring at the Sun”/); символ: сонце у контексті
індивідуально-авторського порівняння страху смерті із неможливістю
дивитися на сонце (It was impossible to look at either the sun or death
without blinking /“Staring at the Sun”/).

Парцела INTELLECTUAL-CREATIVE EXISTENCE містить концепти TRUTH,
HISTORY, ART, котрі відображають авторське осмислення взаємодії людини
і культури.
Поняттєвий складник концепту TRUTH містить розмежування понять

суб’єктивна правда (а truth) (whose truth do we prefer /“A History…”/),
та об’єктивна правда (the truth) (the unchanging truth /“Flaubert’s
Parrot”/). Образний складник включає концептуальну метафору TRUTH
is WATER: the clear fountain of truth /“A History…”/.
Образні компоненти концептів MIDDLE AGE, TRUTH, HISTORY, FEAR OF

DEATH, ART мають в основі символи води. Наприклад, міфологічне уявлення
про воду лежить в основі символічного компонента концепту HISTORY
(We are all lost at sea /“A History…”/), який моделюється у вигляді сценарію
морської подорожі.
Образний складник кожного з концептів Дж. Барнса формується

індивідуально-авторськими метафорами, які ми відтворюємо згідно
з методикою З . Кьовечеша та теорією концептуальної інтеграції
(Ж. Фоконьє). Ментальні простори репрезентують короткочасні когнітивні
утворення і структуруються організуючими фреймами, які відображають
зв’язки між елементами у ментальному просторі (М. Тернер). Вхідні
простори відповідають концептуальному референту і концептуальному
кореляту в теорії концептуальної метафори. Породжуючий простір
відтворює концептуальну структуру, спільну для обох вхідних просторів.
В емергентному просторі (бленді) мовний матеріал з обох вхідних
просторів взаємодіє особливим чином, відображаючи приховані авторські
смисли.
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Образний складник концепту LOVE відтворює асоціативний зв’язок
із концептами MARRIAGE та ADULTERY: The chains of marriage are so heavy
that sometimes it needs three people to carry them /“Love, etc”/. В основі
висловлення лежить метафора MARRIAGE is CONNECTION. Традиційна
метафорична проекція the ties of marriage у авторському контексті
змінюється на chains of marriage, що супроводжується розширенням
(extension) (heavy, carry) і викликає у читача асоціації з ув’язненими,
закованими в ланцюги. Так, шлюб концептуалізується як ув’язнення
MARRIAGE is IMPRISONMENT, і концепт MARRIAGE отримує негативну оцінку.
Нарощування (elaboration) метафори (it needs three people to carry them)
надає їй нового змісту, утворення якого простежується шляхом побудови
мережі концептуальної інтеграції із вхідними просторами MARRIAGE,
IMPRISONMENT, ADULTERY,  яка має асиметричну структуру,
де IMPRISONMENT є організуючим фреймом бленду. Породжуючий простір
визначає спільні елементи структур вхідних просторів (агент – a couple
and the third person, зв’язок – marital connection, chains connect people,
якість – chains are so heavy, дія – to carry the chains, to betray).
Емергентний простір створюється шляхом вибіркової проекції і відображає
приховані авторські міркування щодо причин подружньої зради.
У третьому розділі “Іронія як домінанта індивідуального стилю

Джуліана Барнса: лінгвокогнітивна перспектива” досліджено іронічну
домінанту ідіостилю Дж. Барнса, яка є формою авторської світоглядної
оцінної позиції і визначає ставлення автора до концептуалізованих явищ
дійсності. Проведено лінгвокогнітивний аналіз механізмів створення
іронічних смислів у висловленнях з безпосереднім (проста іронія)
і дистантним (комплексна іронія) контекстами із застосуванням теорії
концептуальної інтеграції.
В основі іронії лежить контраст між буквальним і переносним значенням

висловлення, який базується на інконгруентності (Р. Гіббс, Х. Руїз,
В.О. Самохіна). Лінгвокогнітивний аналіз іронії Дж. Барнса здійснено
за методикою Х. Руїза, що є розробкою теорії концептуальної інтеграції
Ж. Фоконьє і М. Тернера. Іронія розглядається як концептуальна проекція
з двох ментальних просторів, де перший вхідний простір закорінений
в іронічному висловленні, другий відображає його когнітивне оточення,
а дійсні риси певного явища контрастують з очікуваннями реципієнта.
Породжуючий простір регулює кореляції між вхідними просторами;
спроектований простір (у термінології Х. Руїза) (бленд) уможливлює
створення концептуальної проекції з контрастуючих вхідних просторів
за допомогою ментальних операцій інтерпретації іронічного смислу: реверсії,
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інтегрування, узгодження. За когнітивними механізмами створення
та сприйняття іронії у текстах романів Дж. Барнса виділено просту
і комплексну іронію (терміни Х. Руїза).
Смисл іронічного висловлення у випадку простої іронії відтворюється

у безпосередньому контексті висловлення за допомогою ментальної
операції реверсії (reversion), яка полягає у відновленні значення,
протилежного (оберненого) висловленому. Механізм реалізації іронії цього
типу простежено у лексичних (модель “blame-by-praise”, авторські
оказіоналізми,  прикметник у словосполученнях типу Adj+N) та
синтаксичних (речення зі вставними словами, вставні речення, відокремлені
конструкції, паралельні конструкції, протиставлення прямої й непрямої мови,
речення з обставинами способу дії з with) засобах вираження іронічної
оцінки, виокремлених у романах Дж. Барнса.
Типовим лексичним засобом вираження простої іронії є модель

“blame-by-praise” (Н. Нокс), де лексеми з позитивною семантикою
в безпосередньому контексті змінюють її на негативну: Stuart is behaving
as if his Famous Plan were designed to pull the tiger economies out of
a tailspin /“Love, etc”/ – перебільшена похвала активізує у першому
вхідному просторі фрейм PRAISE, який контрастує із фреймом BLAME
у другому вхідному просторі, де імплікована негативна оцінка персонажа
(безпосередній контекст). У проекції з обох вхідних просторів відбувається
реверсія прямого значення висловлення й виявляється іронічно-негативне
ставлення персонажа Олівера до спроможності Стюарта вивести з кризи
сімейні стосунки Олівера і Джиліан.

Комплексна іронія характеризується ментальними операціями
інтегрування (integration) та узгодження (accommodation) концептуальних
структур обох вхідних просторів і вимагає для декодування більш
складного, дистантного, контексту, який розгортається у тексті, а іноді
потребує активації позатекстових знань. Інтегрування – це збалансована
комбінація концептуальних структур різних ментальних просторів.
Узгодження – це створення базового концептуального  контуру,
сформованого з одного чи кількох вхідних просторів з метою встановлення
відповідності з когнітивним оточенням (Х. Руїз). Цей механізм простежено
у текстових засобах вираження іронічної оцінки, виявлених у текстах
романів Дж. Барнса (повтор, авторські цитації, невласне пряма мова,
інтертекстуальна іронія). Серед видів інтертекстуальної іронії найбільш
поширеними у текстах романів Дж. Барнса є, властиві постмодерністській
прозі, пародія, історіографічна метафікція, іронічний коментар, алюзії.
Прикладом комплексної іронії є: Stuart at dinner was at his most
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Stuartesque. St. Simeon the Stylite would have thrown a wobbly and built
his pillar even higher to escape the narcoleptic miasma that encircled the
table legs like dry ice /“Love, etc”/, що містить алюзію на чудо св. Симеона,
який прожив 39 років на чотириметровому стовпі, щоб втекти від світу
вертикально,  бо горизонтально це зробити не вдалося. У мережі
концептуальної інтеграції (рис.1.) у першому вхідному просторі очікувана
ситуація життя святого (первинний контекст алюзії) активізує фрейм
ST. SIMEON’S LIFE.

Рис. 1. Механізм створення іронічного смислу
в комплексній іронії (алюзія)

Другий вхідний простір також структурується згідно із фреймом
ST. SIMEON’S LIFE, який містить модифіковані елементи з цільового контексту.
Породжуючий простір структурує відповідники з обох вхідних просторів
(агент – St. Simeon, дія – to build the pillar, мета – to escape), виявленні
шляхом інтегрування. Узгодження передбачає залучення додаткового
дистантного контексту з інформацією про Стюарта для адекватної
інтерпретації смислу висловлення і зумовлює в спроектованому просторі
модифікацію первинного значення алюзії в цільовому (“зниженому”)
контексті для встановлення відповідності з реальною ситуацією: на висоті
чотирьох метрів святий Симеон зміг відсторонитися від світу, але не від
безмежної занудності Стюарта.

Породжуючий простір

St. Simeon the Stylite
Built the pillar

To escape the world

St. Simeon the Stylite
Built his pillar even higher

To escape the narcoleptic
miasma

Агент
Дія
Мета

Інтеграція й узгодження:
Модифікація смислу алюзії в

цільовому контексті

Вхідний простір 1 Вхідний простір  2

Спроектований простір
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ВИСНОВКИ

Застосування лінгвокогнітивного підходу для дослідження ідіостилю
Дж. Барнса як автора постмодерністської прози дозволило визначити
ідіостиль як опосередкований у художньому тексті мовно-ментальний
портрет письменника, який відображається у специфіці індивідуально-
авторської концептуалізації дійсності, що детермінується системою
особистісних цінностей. Поняття “ідіолект” та “ідіостиль” співвідносяться
як національна мова й індивідуальна манера мовлення.
Дослідження лінгвоконцептуального виміру ідіостилю Дж. Барнса

здійснено шляхом моделювання індивідуально-авторської художньої
концептосфери у вигляді мережі парцел, кожна з яких репрезентує набір
ключових індивідуально-авторських художніх концептів, об’єднаних
за тематичним принципом.
Аналіз ключових тем у романах Дж. Барнса (серед них – співвідношення

об’єктивної правди й її суб’єктивних варіацій, роль пересічної людини
в історичному процесі, кохання, сім’я, адюльтер, страх смерті у світлі
релігійного виховання й атеїстичного світовідчуття, роль мистецтва
і культури у загальнолюдському й індивідуальному контекстах), дозволив
виділити у авторській художній концептосфері три парцели: парцела PHYSICAL
EXISTENCE включає концепти HUMAN BEING, ANIMAL, MAN, WOMAN, PARENT,
CHILD, ADOLESCENCE, MIDDLE AGE, OLD AGE, аналіз яких дав уявлення
про особливості авторської концептуалізації людини як частини природи
і суспільства; парцела EMOTIONAL-PSYCHICAL EXISTENCE об’єднує концепти
LOVE і FEAR OF DEATH, дослідження яких дозволило виявити специфіку
авторської концептуалізації емоційно-психічної сфери людського життя;
парцела INTELLECTUAL-CREATIVE EXISTENCE містить концепти ART, HISTORY,
TRUTH, аналіз яких дав уявлення про особливості авторського осмислення
взаємодії людини і культури.
Структура авторського художнього концепту охоплює поняттєвий,

образний і ціннісно-оцінний складники. Поняттєвий складник включає
загальні лінгвокультурні та індивідуально-авторські ознаки концепту.
Образний складник формується асоціативними та символічними

зв’язками концепту,  а також  концептуальними метафорами,
які відображають концепт у свідомості, серед яких конвенційні концептуальні
метафори й індивідуально-авторські метафори (MARRIAGE is
IMPRISONMENT, ART is OCEAN, HISTORY is WORK OF ART, TRUTH is ORIGINAL
PICTURE). Образні компоненти концептів MIDDLE AGE, TRUTH, HISTORY, FEAR
OF DEATH, ART мають в основі символи води.
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Ціннісно-оцінний складник відображає індивідуальну естетичну оцінку
концептуалізованого явища, місце концепту в системі цінностей Дж. Барнса.
Домінантою ідіостилю Дж. Барнса є іронія як форма авторської

світоглядної оцінної позиції, що втілюється у текстах романів за допомогою
мовних засобів лексичного, синтаксичного та текстового рівнів.
Когнітивний вимір іронії як концептуальної проекції з двох ментальних

просторів, де перший вхідний простір закорінений в іронічному висловленні,
а другий має в основі реальне когнітивне оточення, дозволив виділити
в текстах романів Дж. Барнса просту і комплексну іронію на основі
розмежування когнітивних механізмів створення та сприйняття іронічного
смислу (ментальні операції реверсії, інтегрування й узгодження)
в безпосередньому контексті (проста іронія) та із залученням інформації
з різних взаємопов’язаних дистантних контекстів і позатекстової інформації
(комплексна іронія). В основі механізму створення й інтерпретації іронічної
оцінки, вираженої мовними засобами лексичного й синтаксичного рівнів
лежить механізм простої іронії, а мовними засобами текстового рівня –
механізм комплексної іронії.
У подальших дослідженнях із зазначеної проблематики перспективним

є систематичне лексикографічне представлення індивідуально-авторської
концептосфери у вигляді словника мови письменника; а застосування
інструментарію корпусної лінгвістики дозволить визначити частоту вживань
вторинних предикатів і метафоричних кластерів, що характеризують
ідіостиль автора.

Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях
автора:
1. Мовне втілення концепту ІСТОРІЯ в індивідуально-авторській картині світу

Джуліана Барнса / Я.В. Бистров, О.Я. Дойчик // Вісник Житомирського
державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ
імені Івана Франка, 2008. – Вип. 38. – С. 94–98.

2. Вербалізація концепту LOVE у англомовному художньому дискурсі
(на матеріалі тексту роману Джуліана Барнса “A History of the World
in 10 Ѕ Chapters”) / О.Я. Дойчик // Наукові записки Міжнародного
гуманітарного університету: зб. наук. праць. – Одеса : МГУ, 2009. –
Вип. 12. – С. 32–38.

3. Концептуальний зміст вікової категорії ADOLESCENCE у романах Джуліана
Барнса “Metroland” і “Staring at the Sun” / О.Я. Дойчик // Вісник
Київського національного лінгвістичного університету. – Серія
“Філологія”. – К., 2009. – Т. 12. – № 2. – С. 159–165.
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4. Лінгво-стилістичні особливості концептуалізації людської екзистенції
у романах Джуліана Барнса “A History of the World in 10 Ѕ Chapters”,
“Metroland”, “Staring at the Sun” / О.Я. Дойчик // Проблеми семантики,
прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. праць Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. – К. : Логос, 2009. –
Вип. 16. – C. 44–52.

5. Ідіостильові особливості функціонування концепту ПРАВДА у романах
Джуліана Барнса / О.Я. Дойчик // Проблеми семантики слова, речення
та тексту: зб. наук. праць Київського національного лінгвістичного
університету. – К. : Вид-во КНЛУ, 2010. – Вип. 23. – С. 98–110.

6. Особливості концептуалізації історичного процесу в ідіостилі Джуліана
Барнса: фреймовий підхід / О.Я . Дойчик // Вісник Київського
національного лінгвістичного університету. – Серія “Філологія”. – К.,
2010. – С. 128–136.

7. Іронія як домінанта ідіостилю Джуліана Барнса / О.Я. Дойчик // Наукові
записки. – Серія “Філологічна”. – Острог, 2010. – Вип. 15 : “Міжкультурна
комунікація: мова – культура – особистість”. – С. 92–101.

8. “Іронія від персонажа” як характерна ознака ідіостилю Джуліана
Барнса / О.Я. Дойчик // Філологічні науки: зб. наук. праць Кам’янець-
Подільського національного університету імені Івана Огієнка. –
Вип. 22. – Т. 1. – Чернівці : Книги, 2010. – С. 123–128.
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АНОТАЦІЯ
Дойчик О.Я. Ідіостиль Джуліана Барнса у лінгвоконцептуальному

вимірі. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України. – Харків, 2012.
Дисертація  присвячена дослідженню лінгвоконцептуальних

характеристик ідіостилю Дж .  Барнса.  Ідіостиль визначається
як опосередкований у художньому тексті мовно-ментальний портрет
письменника, який відображається у специфіці індивідуально-авторської
концептуалізації дійсності, що детермінується системою особистісних
цінностей.
Авторська художня концептосфера як ментально-мовна основа

ідіостилю Дж. Барнса моделюється у вигляді мережі парцел, кожна з яких
включає тематично близькі художні концепти, об’єктивовані у текстах
романів автора.
Домінантою ідіостилю Дж. Барнса є іронія як форма оцінної позиції,

яка розглядається як концептуальна проекція з двох ментальних просторів,
де перший вхідний простір базується на іронічному висловленні, а другий
має в основі реальне когнітивне оточення. Типологія іронічної оцінки
Дж. Барнса включає просту і комплексну іронію, які створюються
у безпосередньому й дистантному контекстах відповідно.
Ключові слова: ідіостиль, авторська художня концептосфера, художній

концепт, концептуальна метафора, домінанта ідіостилю, іронія.

18

АННОТАЦИЯ
Дойчик О.Я. Идиостиль Джулиана Барнса в лингвоконцептуальном

измерении. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский
национальный университет имени В.Н. Каразина Министерства науки
и образования, молодежи и спорта Украины. – Харьков, 2012.
Исследование идиостиля писателя-постмодерниста Дж . Барнса

выполнено в рамках лингвокогнитивного подхода. Идиостиль автора
художественного текста определяется как опосредованный
в художественном тексте лингвокогнитивный портрет писателя,
отражающий специфику индивидуально-авторской концептуализации мира,
детерминированной системой личностных ценностей.
Лингвоконцептуальные характеристики идиостиля Дж . Барнса

исследуются при помощи моделирования индивидуально-авторской
художественной концептосферы писателя как сети парцелл, каждая
из которых содержит набор  ключевых авторских художественных
концептов, объединенных тематически. Анализ языкового материала
и ключевых тем в романах Дж. Барнса (соотношение объективной правды
и ее субъективных вариаций, человек в историческом процессе, любовь,
семья, измена, страх смерти в ракурсе атеистического мироощущения,
роль искусства и культуры в общечеловеческом и индивидуальном
контекстах) позволил выделить в авторской художественной концептосфере
три парцеллы: парцелла PHYSICAL EXISTENCE включает концепты HUMAN
BEING, ANIMAL, MAN, WOMAN, PARENT, CHILD, ADOLESCENCE, MIDDLE AGE,
OLD AGE,  анализ которых раскрывает особенности авторской
концептуализации человека как части природы и общества; парцелла
EMOTIONAL-PSYCHICAL EXISTENCE объединяет концепты LOVE и FEAR
OF DEATH, исследование которых позволило определить специфику
авторской концептуализации эмоционально-психической сферы
человеческой жизни; парцелла INTELLECTUAL-CREATIVE EXISTENCE
содержит концепты ART, HISTORY, TRUTH,  анализ которых показал
особенности авторской концептуализации взаимодействия человека
и культуры.
В  структуре авторского художественного концепта выделены

понятийная, образная и ценностная составляющие. Понятийный компонент
репрезентируется общими лингвокультурными и индивидуально-авторскими
признаками концепта.  Образная составляющая  моделируется
ассоциативными и символическими связями концепта,  а также
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концептуальными метафорами, среди которых конвенциональные
метафоры, отражающие систематические, зафиксированные опытом
корреляции между сущностями, и индивидуально-авторские метафоры
(MARRIAGE is IMPRISONMENT, ART is OCEAN, HISTORY is WORK OF ART, TRUTH
is ORIGINAL PICTURE), которые воплощают индивидуально-авторское
переосмысление концептуализированных явлений. Конвенциональные
концептуальные метафоры проанализированы в русле когнитивной теории
метафоры, а реконструкцию образного пространства индивидуально-
авторских метафор проведено с использованием теории концептуальной
интеграции с целью уточнения авторских коннотаций. Ценностная
составляющая художественного концепта моделируется при помощи
количественного анализа контекстов объективации концептов, в которых
позитивная, негативная и ироническая оценка выражены эксплицитно.
Доминантой идиостиля Дж. Барнса является ирония как форма

авторской мировоззренческой оценочной позиции, выраженная в текстах
романов писателя лексическими,  синтаксическими и текстовыми
средствами. Ироническая доминанта идиостиля Дж. Барнса исследуется
в русле теории концептуальной интеграции, рассматривающей иронию
в качестве проекции из двух ментальных входных пространств, восходящих
к ироническому высказыванию и реальной когнитивной среде
соответственно.
Установлено, что простая и комплексная ирония как составляющие

иронической оценки Дж. Барнса, модифицируются в непосредственном
и дистанционном контекстах. Анализ когнитивных механизмов реализации
иронической оценки лексическими, синтаксическими и текстовыми
средствами выражения иронии показал, что авторский иронический смысл
адекватно интерпретируется при помощи методики моделирования сетей
концептуальной интеграции в непосредственном контексте (простая ирония)
и интеграции различных взаимосвязанных дистанционных контекстов
и экстралингвальной информации (комплексная ирония).
Ключевые слова: идиостиль ,  авторская художественная

концептосфера, художественный концепт, концептуальная метафора,
доминанта идиостиля, ирония.

20

ABSTRACT
Doichyk O.Ya. The Idiostyle of Julian Barnes: A Linguo-Conceptual

Perspective. – Manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Philology, Speciality 10.02.04 – Germanic

Languages. – V.N. Karazin Kharkiv National University of the Ministry
of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine. – Kharkiv, 2012.

This paper focuses on the linguo-conceptual characteristics of Julian Barnes’
idiostyle. Idiostyle is a linguo-cognitive portrait of the writer, reflected in his
texts and represented by the individual conceptualization of the world, determined
by the individual system of values.

The author’s fictional conceptual sphere is referred to as the linguo-cognitive
basis of his idiostyle. It consists of three parcels which include the thematically
related literary concepts, verbalized in J. Barnes’ novels.

J. Barnes’ style is dominated by irony considered to be a conceptual projection
from two opposed mental spaces. One of the input spaces originates in the
ironic utterance and the other is built upon the actual cognitive environment.

J. Barnes’ irony includes simple irony, requiring the immediate context for its
decoding, and complex irony, requiring distant context for its interpretation.

Key words: idiostyle, author’s literary conceptual sphere, literary concept,
conceptual metaphor, dominant feature of idiostyle, irony.
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