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КОНЦЕПТУАЛЬНА БІНАРНА ОПОЗИЦІЯ 
«ПРАВДА :: БРЕХНЯ» В ЕСЕ ДЖОНА БЕРГЕРА ПРО 
ТВОРЧІСТЬ ЖАНА-МІШЕЛЯ БАСКІЯ: КОГНІТИВНО-
ДИСКУРСИВНИЙ АНАЛІЗ 

У статті з опорою на когнітивно-дискурсивний підхід до вивчення мови з’ясовано специфіку вер-
балізації концептуальної бінарної опозиції ПРАВДА :: БРЕХНЯ та дискурсивну роль цієї опозиції в 
есе письменника й мистецтвознавця Джона Бергера про творчість художника Жана-Мішеля Баскія. 
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сивний підхід; есеїстичний дискурс про мистецтво; опозиція ПРАВДА :: БРЕХНЯ. 

Постановка проблеми. Використання людиною бінарних опозицій як «універсального засобу пі-
знання світу» (Руднев, 1999, с. 38) сягає архаїчних часів, коли для представлення всього складного і різно-
манітного комплексу уявлень про основні параметри всесвіту було вироблено дотепний і водночас 
простий спосіб опису – систему бінарних опозицій (Цивьян, 1990, с. 5). Дослідження бінарних опозицій з 
великою інтенсивністю розпочалися після опису бінарних диференційних ознак у структурній лінгвістиці 
(Руднев, 1999, с. 38) і на сучасному етапі здійснюються в цілому ряді гуманітарних наук з метою докладно 
проаналізувати і критично осмислити бінаризм як один із фундаментальних принципів людського мис-
лення. Когнітивна лінгвістика закономірно включила питання про бінарні опозиції до кола розглядуваних 
дослідницьких питань, оскільки вивчення бінарних опозицій є одним із шляхів моделювання мовних кар-
тин світу, що входить до кола основних завдань цієї сучасної мовознавчої парадигми. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій щодо теми. Сучасні дослідження бінарних опозицій здій-
снюються, з одного боку, у напрямку ґрунтовної інтерпретації ролі бінаризму як принципу мислення людини 
(Воробьева, 2005) і феномену культури (Куприянова, 2002), а з другого боку, у напрямку опису окремих бінарних 
опозицій, переважно тих, котрі мають важливе значення в певній культурі чи культурах (напр., Дубчак, 2011; 
Исмаилова, 2016; Муратова, 2010; Пономарева, 2008). До таких культурно значущих опозицій належить і бінарна 
опозиція ПРАВДА :: БРЕХНЯ (НЕПРАВДА), яка наразі отримала опис в аспектах лінгвокультурологічної спе-
цифіки (Апекова, 2009; Земскова, 2006; Мазепова, 2015; Пи, 2014; Юган, 2016) та семантичних (Довгий, 2016) і 
когнітивно-прагматичних особливостей (Земскова, 2006) утілення в конкретному мовному матеріалі.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячено статтю. 
Мовним матеріалом вивчення вербалізованих бінарних опозицій переважно є паремії (Апекова, 2009; 
Пи, 2014; Юган, 2016) або тексти художньої літератури (Довгий, 2016; Земскова, 2006), а також дані 
психолінгвістичного експерименту (Мазепова, 2015). Есеїстичний тип дискурсу, зокрема есеїстичний 
дискурс про мистецтво, наразі не отримав належного вивчення з точки зору когнітивно-дискурсивної 
специфіки використання в ньому концептуальних бінарних опозицій. 

Формулювання мети та завдання дослідження. Метою розвідки є зробити внесок у 
розв’язання питання про особливості вербалізації та дискурсивну роль концептуальних бінарних 
опозицій в есеїстичному дискурсі про мистецтво. Завданням статті є визначення особливостей вер-
бального оприявнення концептуальної бінарної опозиції ПРАВДА :: БРЕХНЯ в есе Джона Бергера 
про творчість Жана-Мішеля Баскія, а також з’ясування дискурсивних функцій цієї опозиції. 

Установлення новизни дослідження. Новизна дослідження полягає в застосуванні когнітивно-дис-
курсивного підходу до аналізу бінарної опозиції ПРАВДА :: БРЕХНЯ в есеїстичному дискурсі про мистецтво. 

Виклад основного матеріалу дослідження. В есе Джона Бергера про творчість Жана-Мішеля 
Баскія вербалізація концептуальної бінарної опозиції ПРАВДА :: БРЕХНЯ відбувається двома спо-
собами. По-перше, обидва концепти, які складають цю опозицію, експліцитно актуалізуються в од-
ному й тому ж контексті, наприклад: Normally when women and men want to contest the lies they are living 
among and under, they put forward as counter-assertions the truths that are being hidden (Berger, 2015, p. 483). У 
наведеному фрагменті концепт ПРАВДА вербалізовано за допомогою слова truths, а концепт БРЕХНЯ 
– за допомогою лексеми lies у межах одного складнопідрядного речення. 

По-друге, в аналізованому есе експліцитно актуалізується лише один із концептів-складників 
опозиції ПРАВДА :: БРЕХНЯ, а другий концепт-складник у певному контексті імплікується, наприк-
лад: Confronting his work, or being confronted by it, has little to do with High Culture or VIPs but a lot to do with 
seeing through the lies (visual, verbal, and acoustic) that are imposed on us every minute. Seeing those lies dismembered 
and undone is the revelation (Berger, 2015, p. 483). У цьому фрагменті за допомогою лексеми lies експлі-
цитно оприявнено концепт БРЕХНЯ. Концепт ПРАВДА не має в цьому контексті прямого словесного 
позначення, однак він імплікується концептом ОДКРОВЕННЯ, вербалізованим лексемою revelation. 

Почергове використання обох цих способів актуалізації в есе дозволяє сфокусувати увагу читача 
саме на концептуальній бінарній опозиції ПРАВДА :: БРЕХНЯ, яка є визначальною для формування 
смислу всього есе, і водночас уникнути одноманітності у викладі, щоб не викликати в читача вра-
ження монотонності й тим самим не втратити його увагу. 

У концептуальній опозиції ПРАВДА :: БРЕХНЯ перший компонент (ПРАВДА) пов’язаний з по-
зитивною оцінкою, а другий (БРЕХНЯ) – з негативною. В аналізованому есе ця оцінка посилюється 
завдяки контекстуальній актуалізації. Наприклад, у наведеному першим у цій статті фрагменті 
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йдеться про бажання людей висловитися проти брехні: […] women and men want to contest the lies 
[…] (Berger, 2015, p. 483). Ужита в цьому контексті лексема contest сприяє актуалізації смислу «висту-
пити проти того, що є неправильним чи несправедливим», яке виражає негативну оцінку: за даними 
тлумачного словника, цей смисл є системномовним значенням слова: contest – «If you contest a formal 
statement, a claim, a judge’s decision, or a legal case, you say formally that it is wrong or unfair and try to have it 
changed» (Cambridge Dictionary). Отже, в есе формується оцінний смисл «люди хочуть виступити 
проти брехні, бо вона є неправильною і несправедливою». 

Крім цього, посилення оцінок, пов’язаних із концептами ПРАВДА й БРЕХНЯ, відбувається в до-
сліджуваному есе шляхом формування смислових зв’язків, з одного боку, між концептом ПРАВДА і 
концептами СВОБОДА та ЗВІЛЬНЕННЯ, а з другого боку, між концептом БРЕХНЯ та концептами 
ПРИГНІЧЕННЯ, ПОНЕВОЛЕННЯ, НЕВОЛЯ, наприклад: The paintings are expressive and, and the same 
time, absolutely unpronounceable. […] And their illegality is intimately connected to the fact that the vivid images 
celebrate the invisible. Thus no lie can net them; they are free. Indeed they are an exemplary demonstration of 
freedom! An incitement to freedom (Berger, 2015, p. 485). У наведеному фрагменті концепт БРЕХНЯ ме-
тафорично концептуалізується як СІТКА, У ЯКУ ЛОВЛЯТЬ ЛЮДЕЙ (lie can net them). Будучи в кон-
тексті протиставленим концепту СВОБОДА, актуалізованому за допомогою лексем free і freedom, 
концепт СІТКА стає також цариною джерела для концептуальної метафори ПРИГНІЧЕННЯ/НЕ-
ВОЛЯ Є СІТКА. Оскільки концепт СВОБОДА оприявнено в контексті тричі (they are free; an exemplary 
demonstration of freedom!; An incitement to freedom), при цьому один раз в емоційно наснаженому ви-
словлюванні, пунктуаційно позначеному знаком оклику, то в контексті посилюється аксіологічний 
складник концепту СВОБОДА, а саме – позитивна оцінка. 

Джон Бергер, використовуючи у своєму есе концептуальну бінарну опозицію ПРАВДА :: 
БРЕХНЯ для інтерпретації художньої творчості Жана-Мішеля Баскія, розбудовує дві концептуальні 
моделі співвідношення цих концептів. Обидві моделі спираються на такі смисли: «правда є прихо-
ваною», а «брехня є легко помітною», наприклад: Basquiat chose a different strategy. He sensed that hidden 
truths cannot be described in any of the languages commonly employed for the promotion of lies […] (Berger, 2015, 
p. 483). У наведеному фрагменті словосполучення hidden truths вербалізує смисл «правда є прихова-
ною». Моделі співвідношення концептів ПРАВДА і БРЕХНЯ як складників концептуальної бінарної 
опозиції є такими: 1) «приховану під брехнею правду слід відкрити», 2) «невидиму правду слід зали-
шити прихованою». 

Перша модель, «приховану під брехнею правду слід відкрити», актуалізується, зокрема, у такому 
контексті: Normally when women and men want to contest the lies they are living under, they put forward as 
counter-assertions the truths that are being hidden. James Baldwin and Angela Davis are examples from an 
earlier period both of them, being black, fought against of the same lies (Berger, 2015, p. 483). У наведеному фраг-
менті синтаксична структура they put forward as counter-assertions the truths that are being hidden актуалізує 
смисл «розкривати правду на противагу брехні», а пропозиційна структура James Baldwin and Angela 
Davis fought against of the same lies актуалізує смисл «проти брехні слід боротися». Загалом у своїй взає-
модії виділені вербальні структури конструюють у контексті есе смисл «приховану під брехнею 
правду слід відкрити». 

Друга модель, «невидиму правду слід залишити прихованою», актуалізована, наприклад, у та-
кому контексті: One of his self-portraits, Autoportait (1983) is like an assembly diagram for fitting together a shirt, 
a pair of arms, two kneecaps, a skull, and some boots. The space for him as a man is intensely there; but he, within it, 
is invisible and so cannot be captured by any official lie or clichй (Berger, 2015, p. 484). У наведеному фрагменті 
конструювання смислу «невидиму правду слід залишити прихованою» здійснюється за допомогою 
синтаксичної структури but he is invisible and so cannot be captured by any official lie or clichй. Як бачимо, 
концептуальна бінарна опозиція ПРАВДА :: БРЕХНЯ взаємодіє в тексті аналізованого есе з концеп-
туальною опозицією ВИДИМЕ :: НЕВИДИМЕ. 

Якщо перша модель, «приховану під брехнею правду слід відкрити», застосована в есе для ха-
рактеристики творчості інших митців – Джеймса Болдуїна (James Baldwin) та Анджели Девіс (Angela 
Davis), то друга модель, «приховану під брехнею правду слід залишити прихованою», – саме для ін-
терпретації творчості Жана-Мішеля Баскія.  

В есе Джона Бергера ця друга модель, «невидиму правду слід залишити прихованою», пов’язана 
з контекстуально актуалізованими опозиціями ОФІЦІЙНА ВЛАДА :: ПРОСТІ ЛЮДИ, ОФІЦІЙНА 
МОВА :: НЕОФІЦІЙНА МОВА, ОПРЕСОРИ :: ПРИГНІЧЕНІ/ПОНЕВОЛЕНІ, при цьому ліві й праві 
складники цих опозицій вступають у смислові зв’язки ототожнення, відповідно витворюється смисл 
«офіційна влада – це опресори, які використовують офіційну мову для брехні, що поневолює людей, 
а прості люди – це пригнічені/поневолені, які потребують неофіційної мови для відкриття правди і 
звільнення», наприклад: […] he […] saw every official language as a code of conveying false messages. His 
strategy as a painter was to discredit and split open such codes and to let in some vibrant, invisible, clandestine 
truths – like a saboteur. His ploy as a painter was to spell out the world in a language that is deliberately broken 
– ontologically broken (Berger, 2015, p. 483). У наведеному фрагменті про особливості художньої мови 
Жана-Мішеля Баскія словосполучення official language актуалізує концепт ОФІЦІЙНА МОВА, а син-
таксична структура a language that is deliberately broken – концепт НЕОФІЦІЙНА МОВА. Концептуальна 
сполука НЕВИДИМА ПРАВДА оприявнена за допомогою словосполучення invisible truths, а концепт 
БРЕХНЯ – словосполучення false messages. У своїй взаємодії виділені концептуальні одиниці конструю-
ють в аналізованому контексті смисл «мова Жана-Мішеля Баскія як художника – відмінна від офіцій-
ної мови, використовуваної для передачі брехні, ця інша мова дозволяє невидимій правді існувати». 
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Саме з опорою на цей контекстуально витворений в есе смисл Джон Бергер витлумачує картини 
Жана-Мішеля Баскія, наприклад: His painting Boy and Dog in a Johnnypump (1982) is a screen of splashes 
spelling out the excitement, the fury, the fun of a boy and dog on a stifling summer day in Brooklyn dousing themselves 
with jets of cold water from fire hydrant. But neither dog nor boy can be identified. They have very strong and precise 
features, but none of these features can be accommodated on an identity card. And all the features demanded 
by IDs have been scratched out or painted over. This doesn’t mean that the dog and the boy are being evasive; it 
simply means they are free (Berger, 2015, p. 484). У цьому фрагменті Джон Бергер розкриває художні 
особливості картини художника, а саме: відсутність таких рис зображених хлопчика і собаки, які б 
дозволяли їх ідентифікувати. Для цього використано дві синтаксичні структури: but none of these features 
can be accommodated on an identity card; And all the features demanded by IDs have been scratched out or painted 
over. При цьому імплікується, що життєво важливі риси хлопчика і собаки (the excitement, the fury, the 
fun of a boy and dog) залишаються прихованими, невидимими. Отже, стверджується в есе за допомогою 
пропозиційної структури they are free, що зображені хлопчик і собака залишаються вільними. 

Переходячи до питання про дискурсивну роль концептуальної бінарної опозиції ПРАВДА :: 
БРЕХНЯ в есе Джона Бергера про творчість Жана-Мішеля Баскія варто відзначити, що вказана опо-
зиція виконує в аналізованому есе дві дискурсивні функції. По-перше, ця опозиція використана для 
інтерпретації мистецьких творів художника Жана-Мішеля Баскія і для витлумачення їхньої специ-
фіки, наприклад: With this extensive alphabet, he gives everything a name that belongs to no official language 
and therefore can enter no official record. The paintings are expressive and, and the same time, absolutely unpro-
nounceable. They can be read silently or they can be remembered wordlessly or they can be replied to by another painting 
or by another direct action, but they cannot be pronounced in official discourse. And their illegality is intimately 
connected to the fact that the vivid images celebrate the invisible. Thus no lie can net them; they are free. […] 
an incitement to freedom (Berger, 2015, p. 485). У наведеному фрагменті актуалізовано такі концепти 
(відповідні вербальні одиниці наведені в дужках): ОФІЦІЙНА МОВА (official language), НЕОФІЦІЙНА 
МОВА (cannot be pronounced in official discourse; illegality), БРЕХНЯ (lie), НЕВИДИМЕ (the invisible), СВО-
БОДА (free, freedom), ПІДБУРЮВАННЯ (incitement). У взаємодії актуалізовані концепти конструюють 
у контексті смисл «Жан-Мішель Баскія не послуговувався у своїх творах офіційною мовою, його не-
офіційна мова пов’язана зі здатністю його творів виражати невидиме, а тому вони вільні й підбурю-
ють глядачів стати вільними». 

Такий смисл конструюється в есе кілька разів, завдяки чому основний смисл есе, який можна 
представити так: «Жан-Мішель Баскія створив власну мову, завдяки якій він міг виразити правду та 
свободу на противагу брехні й поневоленню, нав’язуваних офіційною мовою», виділяється і поси-
люється. Наприклад, у фрагменті Each painted figure or animal or object imagined by Jean-Michel Basquiat has 
borrowed a T-shirt from death in order to become impossible to arrest, invisible and free. Hence the exhilaration (Berger, 
2015, p. 485) вербалізовано концепти НЕВИДИМЕ (invisible), СВОБОДА (free) і сконструйовано смисл 
«усі зображені Жаном-Мішелем Баскія фігури є невидимими для офіційної влади, а тому вільними».  

Другою дискурсивною функцією концептуальної бінарної опозиції ПРАВДА :: БРЕХНЯ в есе 
Джона Бергера про творчість Жана-Мішеля Баскія є репрезентація поглядів Бергера на суспільну 
роль мистецтва загалом, наприклад: Because the invisible cannot be lied about (Berger, 2015, p. 484). У 
наведеному фрагменті актуалізовано концепти БРЕХНЯ (be lied) і НЕВИДИМЕ (the invisible) і скон-
струйовано смисл «про невидиме не можна збрехати», який у контексті есе набуває статусу максими 
для митців, котрі не пов’язані з офіційною владою й незалежні від офіційної культури. 

Висновки та перспективи дослідження. Підбиваючи підсумки проведеного дослідження, за-
значимо, що в есе Джона Бергера про творчість Жана-Мішеля Баскія висловлено складну сукупність 
ідей: про специфіку творчості Баскія, а також про творчість узагалі. Ключову роль у висловлюванні 
цих ідей і конструюванні основного смислу есе відіграє концептуальна бінарна опозиція ПРАВДА :: 
БРЕХНЯ, оприявнена за допомогою вербальних одиниць різних рівнів. Особливістю актуалізації за-
значеної опозиції в проаналізованому есе є посилення оцінок, асоційованих з концептами ПРАВДА 
:: БРЕХНЯ, а також взаємодія опозиції ПРАВДА :: БРЕХНЯ з кількома іншими бінарними опози-
ціями, насамперед ВИДИМЕ :: НЕВИДИМЕ, ОФІЦІЙНА ВЛАДА :: ПРОСТІ ЛЮДИ, ОФІЦІЙНА 
МОВА :: НЕОФІЦІЙНА МОВА, ОПРЕСОРИ :: ПРИГНІЧЕНІ / ПОНЕВОЛЕНІ. Дискурсивні функції 
опозиції ПРАВДА :: БРЕХНЯ у проаналізованому есе пов’язані з інтерпретацією творчості Жана-Мі-
шеля Баскія і формулюванням поглядів на роль мистецтва. Сукупно ці функції забезпечують як на-
лежну конкретизацію, так і відповідне узагальнення висловлених думок, тим самим надаючи есе 
глибини та значущості. 

Перспективи дослідження вбачаємо у вивченні ролі концептуальної бінарної опозиції ПРАВДА 
:: БРЕХНЯ в есе про мистецтво інших авторів з метою виявити закономірності використання цієї ког-
нітивної структури в сучасному есеїстичному дискурсі про мистецтво. 
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TETYANA LUNYOVA 
THE CONCEPTUAL BINARY OPPOSITION «TRUTH :: LIE» IN JOHN BERGER’S ESSAY ABOUT JEAN-
MICHEL BASQUIAT’S ART: A COGNITIVE-DISCURSIVE STUDY 
This study focuses on the analysis of the binary opposition TRUTH :: LIE verbalized in John Berger’s essay about Jean-Michel 

Basquiat’s art. The research is based on the modern studies of binary oppositions and grounded in the cognitive-discursive approach 
to the language study. An analysis reveals that the opposition TRUTH :: LIE is verbalized in Berger’s essay by a range of linguistic 
means which belong to different language levels. The verbalization of the opposition TRUTH :: LIE is connected with the highlighting 
of the evaluative components «good» – «bad» of the concepts TRUTH and LIE. This opposition interacts in the context of the essay 
with a number of other oppositions, namely VISIBLE :: INVISIBLE, OFFICIAL POWER :: ORDINARY PEOPLE, OFFICIAL 
LANGUAGE :: NON-OFFICIAL LANGUAGE, OPPRESSORS :: THE OPPRESSED. Together they construct the main meaning 
of the essay which can be represented as follows: «Jean-Michel Basquiat created his own language which enabled him to express the 
truth and freedom as contrasted with the lie and oppression brought by the official language». The binary opposition TRUTH :: 
LIE performs two discursive functions in the essay: it serves to interpret Basquiat’s art as well as to express Berger’s views on the 
mission of art in the modern society. 

Key words: concept; conceptual binary opposition; cognitive-discursive approach; essay discourse about art; op-
position TRUTH :: LIE 
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