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Анотація. статтю присвячено лінгвокогнітивному 
аналізу концептуальної структури есе одного з відомих 
арт-критиків та есеїстів Джеда Перла про видатного ху-
дожника анрі матісса. Завдяки проведеному досліджен-
ню з’ясовано, що на концептуальному рівні есе «анрі 
матісс» Джеда Перла структуровано сукупністю таких 
взаємопов’язаних концептуальних структур: фреймів «Ху-
дожня виставка» і «творча кар’єра художника», концепту-
альних метафор ХУДОЖнЯ твОРЧІсть ПІкассО І ма-
тІсса – Це ОДІссеЯ У мистеЦькОмУ всесвІтІ 
і каР’ЄРа матІсса – Це ДинамІЧна РевОЛЮЦІЯ, 
концептуальної опозиції «творчість матісса» :: «творчість 
Пікассо» та концептуального ланцюга ПРОстОта – 
скЛаДнІсть – ПРОстОта.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’я-
зок з важливими науковими чи практичними завданнями. 
Лінгвокогнітивні дослідження, які з кінця ХХ століття перебу-
вають у фазі інтенсивного й екстенсивного розвитку, завдяки 
своєму спрямуванню на вивчення взаємозв’язку та взаємодії 
між структурами мови (та мовлення) і мислення дають  змогу 
як знайти нові відповіді на традиційні мовознавчі питання про 
природу і функціонування значень та смислів, так і постави-
ти нові питання про суть і властивості концептуальних (мен-
тальних) структур, задіяних у процесах використання мови. 
Пошуки відповідей на ці нові питання уможливлюють глибше 
і більш обґрунтоване пояснення конкретних лінгвальних явищ, 
а також розбудову теорії мови на сучасних когнітивних засадах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з цієї теми. на-
явні напрацювання у сфері лінгвокогнітивних досліджень сто-
суються опису когнітивних аспектів як окремих лінгвальних 
одиниць, наприклад, лексем [22], так і більш складних вербаль-
них утворень, насамперед різних текстів [1; 5; 7; 10; 15; 16]. 
Розвідки другого типу виявляють тяжіння до одного з двох до-
слідницьких полюсів: вивчення окремих концептуальних оди-
ниць у текстах [3; 11; 12] і студії концептуальної структури са-
мих текстів [7; 10; 20]. Зважаючи на складність і комплексність 
дослідницької задачі вивчення концептуальних структур тек-
стів, для аналізу такого типу зазвичай застосовується комплек-
сна методика, яка включає різні когнітивні поняття, концепції 
і теорії, серед яких основними є: поняття фрейму [9], поняття 
образ-схеми [17], поняття концепту [8], теорія концептуальної 
метафори [18], теорія концептуальної інтеграції [19].

Виділення невирішених раніше частин загальної пробле-
ми, котрим присвячується зазначена стаття. суттєві досягнення 
у напрямі дослідження концептуальної структури тексту отри-
мано як у вивченні художніх [1; 5; 7; 10; 15; 16; 20], так і науко-
вих текстів [2; 21]. водночас текстам есе як окремого особливого 

жанру присвячені лише поодинокі лінгвокогнітивні роботи [4]. 
Зважаючи на важливу роль жанру есе у культурі [6], тексти есе, 
безумовно, заслуговують на увагу з боку лінгвокогнітивістів.

Формування мети статті. Ця розвідка покликана зробити 
внесок у заповнення зазначеної вище прогалини і зосередже-
на на лінгвокогнітивному аналізові есе про мистецтво. мате-
ріалом дослідження слугує есе одного з провідних сучасних 
художніх критиків і есеїстів Джеда Перла про уславленого ху-
дожника анрі матісса [23]. мета статті – змоделювати концеп-
туальну структуру зазначеного есе.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним об-
ґрунтуванням отриманих наукових результатів. Оскільки 
методологічно це дослідження закорінене в досягненнях комп-
лексного моделювання когнітивних структур текстів, у ньому 
використано такий лінгвокогнітивний інструментарій: кон-
цепт, фрейм, концептуальна метафора, бінарні опозиції. кон-
цепт у цій розвідці тлумачиться з опорою на його дефініцію 
О. кубряковою як «інформаційної структури, яка відображає 
знання і досвід людини» [8, с. 90]. Фрейм (слідом за м. мін-
ським) потрактовано як структуру даних для репрезентації 
стереотипної ситуації та текстів про неї [9, с. 7]. концепту-
альна метафора, слідуючи відомій концепції Дж. Лакоффа 
та м. Джонсона, визнається феноменом когнітивного рівня як 
концептуалізація царини менш відомого завдяки проекції пев-
ного знання з царини більш відомого [18]. Бінарні опозиції (за 
т.  Цив’ян) розглядаються як протиставлені одна одній ознаки, 
які мають негативне та позитивне значення і слугують для опи-
су основних параметрів всесвіту [13, с. 5].

Початок есе Джеда Перла «анрі матісс» спирається на 
фрейм «Художня виставка», текстова актуалізація якого здійс-
нена завдяки словосполученням “the Matisse retrospective” 
і “New York City’s Museum of Modern Art” та лексемам paintings, 
sculptures, drawings, prints, paper cut-outs, show [23, c. 94]: 
“The Matisse retrospective which opens this September (1992) at New 
York City’s Museum of Modern Art is an enormous undertaking. 
Some 300 paintings – plus large numbers of sculptures, drawings, 
prints, and paper cut-outs – are included in the show that has been 
organized by John Elderfield, who is director of the Modern’s 
drawing department and a curator in the department of painting 
and sculpture” [23, c. 94]. У наведеному текстовому фрагменті 
актуалізовано такі слоти фрейму «Художня виставка»:

мІсЦе виставки: New York City’s Museum of Modern Art;
Час виставки: уточнено як вІДкРиттЯ виставки: 

opens this September (1992);
тиП виставки: РетРОсПектива: retrospective;
ПРеДставЛениЙ ХУДОЖник: Matisse;
ПРеДставЛенІ твОРи мистеЦтва: каРтини: 

paintings, скУЛьПтУРи: sculptures, РисУнки: drawings, 
ПРинти: prints, виРІЗки: paper cut-outs;
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кУРатОР виставки: the show that has been organized by 
John Elderfield.

Як бачимо, фрейм «Художня виставка» об’єктивовано 
в тексті аналізованого есе з високим ступенем деталізації. 
Розгортання тексту пов’язане з повторною актуалізацією цьо-
го фрейму: “The Matisse show comes a little over a decade after 
the Modern devoted its entire space to a Picasso retrospective” 
[23, c. 94]. У наведеному текстовому фрагменті актуалізовано 
такі слоти фрейму «Художня виставка»:

мІсЦе виставки: the Modern (New York City’s Museum 
of Modern Art);

Час виставки: представлено відносно іншої виставки: 
a little over a decade;

тиП виставки: РетРОсПектива: retrospective;
ПРеДставЛениЙ ХУДОЖник: Picasso.
З викладеного вище випливає, що фрейм «Художня вистав-

ка» представлений у тексті есе двома своїми більш конкретни-
ми різновидами: «Ретроспективна виставка матісса» і «Ретро-
спективна виставка Пікассо». Ці фрейми пов’язані між собою 
в тексті есе за допомогою бінарної опозиції: “… a Picasso 
retrospective. That exhibition dominated the city during the long hot 
summer of 1980; it left many of us feeling that we were living inside 
the fever dream that was Picasso brain. The Matisse retrospective, 
which opens as the city enters its autumn glory, presents a cooler 
kind of imagination. It will doubtless have a very different but equally 
powerful impact on New York” [23, c. 94]. У наведеному тексто-
вому фрагменті вербально експліковано основу для зіставлення 
двох виставок – подібність: “It will doubtless have a very different 
but equally powerful impact on New York” і водночас підкреслено 
принципову відмінність: “It will doubtless have a very different 
but equally powerful impact on New York”. саме протиставлен-
ня спирається на бінарну концептуальну опозицію «гаряче» :: 
«прохолодне» (hot :: cooler), яка втілена одночасно у прямому 
значенні (на позначення температури повітря: “hot summer” :: 
“autumn glory, presents a cooler kind”) та метафоричному – для 
опису ментальної сфери людини (“the fever dream that was 
Picasso brain” :: “The Matisse retrospective … presents a cooler 
kind of imagination”). така одночасна референція до сфери чут-
тєво сприйманого і до сфери ментального створює необхідний 
контекст для подальшого сприймання тексту есе, адже в ньому 
йдеться про картини матісса, тобто твори, які мають матеріаль-
ну чуттєво сприйману форму й являють певний інтелектуально 
інтерпретований смисл.

актуалізована в тексті есе концептуальна опозиція «га-
ряче» :: «прохолодне» заслуговує на увагу у двох аспектах. 
По-перше, бінарна опозиція «гаряче» :: «прохолодне» відрізня-
ється від класичних бінарних опозицій тим, що зіставляються 
не дві крайності (що питомо архетипним бінарним опозиціям, 
описаним т.  Цив’ян [13, с. 5], і що було б реалізовано у разі 
з протиставленням «гаряче» :: «холодне»), а крайність («гаря-
че») і відмінність від неї («прохолодне»). Цей факт пов’язаний 
із тим, що далі в тексті есе наголошено на важливості внеску 
творчості обох Пікассо і матісса у розвиток мистецтва євро-
пейського живопису ХХ століття: “These two artists dominated 
Parisian art in the first half of the century …” [23, c. 94]. Отже, 
з одного боку, між членами концептуальної опозиції «гаряче» :: 
«прохолодне» знята концептуальна напруга, притаманна кла-
сичним (архетипним) бінарним опозиціям, завдяки чому про-
тиставлення «позитивне» :: «негативне» стало також нереле-
вантним, натомість підкреслена однаково велика роль творчих 

доробків обох художників. З іншого боку, у тексті актуалізо-
вані члени двох базових архетипних бінарних опозицій «літо» 
(з опозиції «літо» :: «зима» [13, с. 5]) і «осінь» (з опозиції «вес-
на» :: «осінь» [13, с. 5]), що посилює драматизм протиставлен-
ня і надає розглядуваному в есе питанню про художні виставки 
не лише суто мистецтвознавчого, а й глобальнішого, космічно-
го виміру, створює очікування чогось надзвичайно важливого. 
той факт, що «літо» та «осінь» не складають архетипну бінарну 
опозицію, також уможливило притлумлення актуалізації оці-
нок «позитивне» :: «негативне». на підтвердження висловленої 
думки зазначимо, що автор есе цілком міг би обійтися без екс-
пліцитної згадки про пори року, коли було відкрито описувані 
виставки, оскільки цей факт не може вплинути за зміст пред-
ставлених на виставці робіт.

Усі виділені вище смислові компоненти, а саме: одночасна 
референція до сфери чуттєво сприйманого і до сфери менталь-
ного, позитивна оцінка творчості обох художників матісса і Пі-
кассо, активація очікувань чогось глобального, космічно значу-
щого,  актуалізовано у складі ключової для тексту есе складної 
концептуальної метафори ХУДОЖнЯ твОРЧІсть ПІкассО 
І матІсса – Це ОДІссеЯ У мистеЦькОмУ всесвІтІ: 
“These two artists [Matisse and Picasso] dominated Parisian art in 
the first half of the century – their careers are humongous – and taken 
together the two giant retrospectives add up to a kind of double 
odyssey that defines the beginning of the artistic universe as we know 
it” [23, c. 94]. виділена вище концептуальна метафора склада-
ється з двох простіших: твОРЧІсть – Це ПОДОРОЖ та сУ-
кУПнІсть мистеЦькиХ ДІЙ І твОРІв – Це всесвІт.

У контексті аналізованого есе важливим є те, що  як царину 
джерела для метафоричної концептуалізації творчості матісса 
і Пікассо використано концепт ОДІссеЯ, а не концепт ПОДО-
РОЖ. на відміну від концепту ПОДОРОЖ до складу концепту 
ОДІссеЯ входять компоненти «довга тривалість», «захоплюю-
чий» і «пошук»: так, указані складники експлікуються у дефіні-
ції лексеми odyssey, яка об’єктивує концепт ОДІссеЯ: “a long 
trip or period involving a lot of different and exciting activities, esp. 
while searching for something” [14].

вище було детально проаналізовано концептуальну структу-
ру перших трьох абзаців есе Джеда Перла «анрі матісс». Уза-
гальнимо, що на початку есе актуалізовано фрейм «Художня ви-
ставка», створено концептуальну опозицію «творчість матісса» 
:: «творчість Пікассо» та об’єктивовано концептуальну метафору 
ХУДОЖнЯ твОРЧІсть ПІкассО І матІсса – Це ОДІссеЯ 
У мистеЦькОмУ всесвІтІ. Подальший текст есе розгорта-
ється з опорою на ці три концептуальні структури. так, на основі 
концептуальної метафори ХУДОЖнЯ твОРЧІсть ПІкассО 
І матІсса – Це ОДІссеЯ У мистеЦькОмУ всесвІтІ 
розкривається внесок цих художників у розвиток напрямів фо-
візму й кубізму та становлення абстракціонізму, наприклад:“It’s 
an adventure that begins in the nineteenth century. Matisse was born 
in 1869, Picasso in 1881. Regarded as pure narrative, it’s the story 
of how art became abstract, and Fauvism and Cubism, coming before 
the century’s first decade is over, are the odyssey’s ultimate legendary 
episodes” [23, c. 94]. У наведеному текстовому фрагменті під-
креслені вербальні одиниці у своїй семантичній взаємодії актуа-
лізують концептуальну метафору ФОвІЗм матІсса І кУБІЗм 
ПІкассО – ЛеГенДаРнІ еПІЗОДи У мистеЦькІЙ ОДІс-
сеЇ, яка конкретизує метафору ХУДОЖнЯ твОРЧІсть ПІ-
кассО І матІсса – Це ОДІссеЯ У мистеЦькОмУ всес-
вІтІ. в іншій частині есе актуалізовано пов’язані між собою 
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контекстуальним смисловим зв’язком концептуальні метафори 
аБстРакЦІОнІЗм – Це нОвОвІДкРита ЗемЛЯ ОБІтО-
вана і матІсс та ПІкассО – ПеРшОвІДкРиваЧІ нОвОЇ 
ЗемЛІ: “Abstraction was the promised land of twentieth-century 
art. Matisse and Picasso discovered it and at moments defined it, but 
they never wanted to go all the way and take possession” [23, c. 95].

З опорою на концептуальну опозицію «творчість матісса» 
:: «творчість Пікассо» у тексті есе осмислюються особливості 
творчого шляху двох митців, наприклад: “While Picasso always 
endeavored to respond to the times – the Ballets Russes, Surrealism 
Guernica – Matisse was relatively reclusive. This is by no means 
a bad thing. Far from it. Today many people believe that Picasso 
wasted his gifts trying to stay engaged, while Matisse, who kept to 
himself, was enlarging his art” [23, c. 96]. Підкреслені лінгвальні 
одиниці вербалізують такі компоненти концептуальної опози-
ції: «творчість матісса» :: «творчість Пікассо» = «усамітнен-
ня» :: «відгук на виклики часу» = «зосередженість на собі» :: 
«прагнення бути включеним у суспільні зміни»  = «розвиток 
таланту» :: «марнування таланту».

Фрейм «Художня виставка» є основою для інформації про 
інші виставки матісса, наприклад: “Matisse in Nice” – the great 
show devoted to the work of the ‘20s that was mounted at the National 
gallery in Washington, DC, in 1986–87…” [23, c. 98].

Окрім того, у тексті есе здійснено спробу охарактеризувати 
основні етапи творчості матісса і стисло представити мистець-
кий шлях художника одним ключовим концептом. Характе-
ристика етапів творчості матісса спирається на актуалізацію 
фрейму «творча кар’єра художника». У тексті вербально об’єк-
тивовано такі слоти цього фрейму:

ЧасОвІ меЖІ: “the period from about 1905 to the beginning 
of world War 1” [23, c. 97]; “the period … in the late 1940s 
and early 1950s” [23, c. 98];

мистеЦькиЙ наПРЯм: “a period beginning with 
Fauvism and ending with some of the most abstract works he ever 
did” [23, c. 97–98];

ЖанР: “paper cut-outs” [23, c. 98], “landscape” [23, c. 989], 
“lithographs” [23, c. 99], “book illustrations” [23, c. 99];

наЗва каРтини: “The Dance” [23, c. 98], “The Piano 
Lesson” [23, c. 98];

ПРеДмет ЗОБРаЖеннЯ: “Matisse’s most typical subject is 
a woman in an interior” [23, c. 98], “nudes” [23, с. 99];

стУПІнь ДетаЛІЗаЦІЇ: “naturalistic detail” 
[23, c. 98], “fabulously detailed” [23, c. 99], “seem almost too 
casual” [23, c. 99-100];

кОЛьОРи: “charged-up color” [23, c. 98], “blue-green-gray 
images” [23, c. 98], “acid, high-keyed color” [23, c. 99];

твОРЧиЙ ПІДХІД: “… Matisse is the great exemplar 
of less-is-more; he’s the artist who proves that nature is enhanced 
as it is distilled” [23, c. 98]; “… the other side of his personality, 
the side which glories in the overload of nuances and halftones 
and complications …” [23, c. 98]; “penetrating attention to 
naturalistic detail” [23, c. 98].

виклад інформації про основні етапи творчості матісса 
завершується узагальнюючою концептуальною метафорою 
каР’ЄРа матІсса – Це ДинамІЧна РевОЛЮЦІЯ: “… 
I want to see the celebrated early years and the equally celebrated 
late years as parts of a dynamic revolution” [23, с. 100].

намагання стисло репрезентувати мистецький шлях матіс-
са одним ключовим концептом подано у контексті застережень 
щодо необхідності розуміти, що тенденція до виділення лише 

окремих рис у багатогранній творчості не повністю представ-
ляє цю творчість: “But when a huge career is highly complex, like 
Matisse’s, and encompasses widely divergent manners – everything 
from rococo richness to iconic reduction – it is natural that people 
are tempted to choose among the various aspects and argue that 
some of them are most characteristic, most important” [23, c. 97]. 
Усвідомлюючи небезпеку спрощення, Джед Перл пропонує 
не один концепт, а послідовність концептів, упорядкованих 
у своєрідний концептуальний ланцюг ПРОстОта – скЛаД-
нІсть – ПРОстОта: “If I were to diagram the entire career, 
I would say that its large movement is simplicity–complexity–
simplicity” [23, c. 100].

Заключний абзац есе спирається на актуалізацію опозиції 
«творчість матісса» :: «творчість Пікассо» і фрейму «Художня ви-
ставка». Якщо есе розпочиналося актуалізацією вказаного фрей-
му, за яким слідувала актуалізація зазначеної концептуальної опо-
зиції, то в останньому абзаці спостерігається зворотний порядок 
актуалізації цих концептуальних структур. так, у першому речен-
ні абзацу об’єктивовано концептуальну опозицію «творчість ма-
тісса» :: «творчість Пікассо»: “If Picasso is our exhibitionist father-
figure, Matisse is our withdrawn father-figure” [23, c. 101].

Решта абзацу спирається на фрейм «Художня виставка», 
представлений так само, як і на початку есе двома своїми 
більш конкретними різновидами «Ретроспективна виставка 
матісса» і «Ретроспективна виставка Пікассо», наприклад: 
“Now the Museum of Modern Art is giving the full treatment 
to the other father … It is a far more difficult show to bring off, 
but if any institution is up to it, it must be the Museum of Modern 
Art. The museum that now proposes to tell us everything that we 
ever wanted to know about Matisse… <…> For the next couple 
of months we’re planning to live inside Matisse’s brain” [23, c. 101], 
“The Picasso retrospective of 1980…” [23, c. 101]. У першому 
з наведених вище текстових фрагментів актуалізовано такі сло-
ти фрейму «Художня виставка»:

мІсЦе виставки: the Museum of Modern Art;
Час виставки: уточнено як тРиваЛІсть виставки: 

couple of months;
тиП виставки: УсЯ твОРЧІсть ХУДОЖника: to tell 

us everything that we ever wanted to know about Matisse;
ПРеДставЛениЙ ХУДОЖник: Matisse.
Висновки з дослідження. Проведений лінгвокогнітивний 

аналіз одного з есе Джеда Перла про мистецтво дав  змогу ви-
явити, що складний і багатогранний зміст есе спирається на 
актуалізацію обмеженої кількості концептуальних структур. 
У проаналізованому есе ними є фрейм «Художня виставка», кон-
цептуальна метафора ХУДОЖнЯ твОРЧІсть ПІкассО І ма-
тІсса – Це ОДІссеЯ У мистеЦькОмУ всесвІтІ, концеп-
туальна опозицію «творчість матісса» :: «творчість Пікассо», 
котрі структурують початок і закінчення есе, а також фрейм 
«творча кар’єра художника», концептуальна метафора каР’ЄРа 
матІсса – Це ДинамІЧна РевОЛЮЦІЯ і концептуальний 
ланцюг ПРОстОта – скЛаДнІсть – ПРОстОта, що слугу-
ють когнітивною основою для розгортання основного змісту есе.

Перспективи подальших пошуків у цьому науковому на-
прямі вбачаються у двох взаємопов’язаних аспектах: по-перше, 
подальшого детального аналізу потребують есе про мистецтво 
інших авторів, зокрема таких відомих письменників, як а.с. Ба-
єтт, Джуліан Барнс, Джон ешбері, вілл селф, по-друге, на основі 
узагальнення таких досліджень можна буде визначити когнітивні 
особливості есе про мистецтво як окремого сучасного жанру.
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Лунёва Т. В. Концептуальная структура эссе Джеда 
Перла об Анри Матиссе: лингвокогнитивный анализ

Аннотация. статья посвящена лингвокогнитивному 
анализу концептуальной структуры эссе одного из веду-
щих арт-критиков и эссеистов Джеда Перла о выдающем-
ся художнике анри матиссе. в результате исследования 
установлено, что на концептуальном уровне эссе «анри 
матисс» Джеда Перла структурировано совокупностью 
таких взаимосвязанных концептуальных структур: фрей-
мов «Художественная выставка» и «творческая карьера 
художника», концептуальных метафор ХУДОЖествен-
нОе твОРЧествО ПикассО и матисса – ЭтО 
ОДиссеЯ вО всеЛеннОЙ искУсства и каРьеРа 
матисса – ЭтО ДинамиЧескаЯ РевОЛЮЦиЯ, 
концептуальной оппозиции «творчество матисса» :: 
«творчество Пикассо», а также концептуальной цепи ПРО-
стОта – сЛОЖнОсть – ПРОстОта.

Ключевые слова: концептуальная структура, эссе, 
концепт, фрейм, концептуальная метафора.

Lunyova T. The conceptual structure of the essay 
“Henri Matisse” by Jed Perl: linguo-cognitive analysis

Summary. The article focuses on the conceptual struc-
ture of the essay about the famous artist Henri Matisse by one 
of the leading art critics and essayists Jed Perl. With the lin-
guo-cognitive methodology applied to the essay analysis, it is 
revealed that the conceptual level of the essay “Henri Matisse” 
by Jed Perl is structured via the combination of the following 
interrelated conceptual structures: frames “Art exhibition” 
and “Painter’s artistic career”, conceptual metaphors PICASSO’S 
AND MATISSE’S CREATIVE ACTIVITIES ARE AN ODYS-
SEY IN THE ARTISTIC UNIVERSE, MATISSE’S CAREER IS 
A DYNAMIC REVOLUTION, conceptual opposition “Matisse’s 
creative activity” :: “Picasso’s creative activity” as well as the con-
ceptual chain SIMPLICITY – COMPLEXITY – SIMPLICITY.

Key words: conceptual structure, essay, concept, frame, 
conceptual metaphor.


