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ЗАСТОСУВАННЯ КОРПУСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДОСЛІДЖЕННІ ХУДОЖНЬОГО 
ПОРІВНЯННЯ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ ПОЕЗІЇ ПОЧАТКУ ХІХ СТОЛІТТЯ)

Анотація. Пропонована стаття присвячення розкриттю проблематики застосування корпусних техно-
логій у дослідженні поетичного тексту, продуктивності корпуснобазованого підходу до опрацювання 
великих масивів мовного матеріалу. Метою статті є виявити структурні та семантичні особливості ху-
дожнього порівняння в англійському поетичному дискурсі початку ХІХ століття за даними корпусного 
дослідження. Емпіричним матеріалом слугували поезії Семюела Тейлора Колріджа, Персі Біші Шеллі 
та Джона Кітса. Для мети дослідження був укладений корпус поетичних текстів вказаного історичного 
періоду, який охоплює авторські підкорпуси поетичних текстів, загальна кількість слововживань яких 
становить 50 000 слів. Створений та розмічений корпус текстів та відповідні програмні інструменти 
дали змогу виконати частотний аналіз лексичних засобів вербалізації виділених у текстах кожного 
автора художніх концептів та пошук і семантичний аналіз порівняльних засобів вербалізації цих кон-
цептів та здійснити їхню класифікацію. 
Ключові слова: корпус текстів, корпусна лінгвістика, англійська поезія, художнє порівняння, Семюел 
Тейлор Колрідж, Персі Біші Шеллі, Джон Кітс.
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APPLICATION OF CORPUS TECHNOLOGIES IN THE STUDY OF ARTISTIC 
COMPARISON (BASED ON THE ENGLISH POETRY OF THE EARLY 19TH CENTURY)

Summary. The article is devoted to the disclosure of the problems of corpus technologies application in 
the study of poetic text, the productivity of the corpus-based approach to the processing of large arrays 
of language material. The aim of the article is to identify the structural and semantic features of artistic 
comparison in the English poetic discourse of the early nineteenth century according to corpus research.  
The empirical material was the poetry of Samuel Taylor Coleridge, Percy Bysshe Shelley and John Keats. 
For the purpose of the research, a corpus of poetic texts of the specified historical period was created, cov-
ering the author's subcorpora of poetic texts, the total number of word usages of which is 50,000 words.  
The created and marked corpus of texts and corresponding software tools made it possible to perform the fre-
quency analysis of lexical means of verbalization of artistic concepts highlighted in the texts of each author 
and perform the semantic analysis of comparative means of verbalization of these concepts and classify them.  
The study obtained data on the configuration and frequency of comparative means of verbalization of in-
tegrated conceptual / mental fields and artistic concepts of English poetry of the early nineteenth century.  
he main mental spaces and their conceptual content in the poetic works of all studied authors are identified 
and described; the analysis of structural and compositional forms of artistic comparison is carried out. The 
analysis of structural-compositional and semantic aspects of the processes of artistic conceptualization in 
the system of artistic comparisons is the basis for determining the artistic and aesthetic principles of the 
worldview of English poets of the early nineteenth century. Accordingly, the dominant conceptual areas are 
nature, man and the world, actualized in the system of artistic and poetic concepts that reveal the anthropo-
centric nature of the poetic reflection of reality, the selection of sensory, psycho-emotional, mental character-
istics of the subject of poetic image, human-oriented image of the world.
Keywords: corpus of texts, corpus linguistics, English poetry, artistic comparison, Samuel Taylor Coleridge, 
Percy Bysshe Shelley, John Keats.

Постановка проблеми. У результаті ста-
новлення корпусної лінгвістики як само-

стійної галузі сучасного мовознавства ідея кор-
пусу лягла в основу нового підходу до розуміння 
й дослідження мови. Створення й використання 
корпусу ґрунтується на теоретичних принципах 
емпіричного дослідження мови [1; 14, с. 180]. 
У цьому контексті корпус як система цінується 
завдяки своїй багатофункціональності, інтерак-
тивності, придатності до широкого використання 
в теоретичних і практичних дослідженнях мови 
залежно від типів дослідницьких питань [4; 16; 17].  
З кожним роком кількість корпусів, доступних 
для використання, збільшується. Розширюється 
і коло завдань використання корпусних техно-
логій у вивченні мовних та мовленнєвих фено-
менів, системних та типологічних ознак різних 

типів текстів. Сучасна корпусна лінгвістика 
та методологія корпусних досліджень має осо-
бливе значення у досліджені художнього тексту 
в аспекті його лексико-стилістичних параметрів: 
передусім специфіки вербалізації образної систе-
ми художнього тексту, вибудовування семантич-
них доменів на основі частотності та дистрибуції 
ключових слів тощо. Новим напрямком у вико-
ристанні корпусних технологій є аналіз струк-
турних та семантичних особливостей тропів 
та стилістичних засобів авторської образності, зо-
крема художнього порівняння.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Представники різних течій мовознавства 
пропонують різноманітні підходи до трактуван-
ня художнього порівняння. Розуміючи порів-
няння як засіб «смислетворення, що впливає на 
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формування тексту і ґрунтується на особливостях 
людського мислення зіставляти явища навко-
лишньої дійсності» [11, с. 120], мовознавці ана-
лізують його в різних аспектах: семантичному 
(у працях Г. Кривенко [3], Ю. Маковецької-Гудзь 
[6], А. Найди [7], Т. Павлюк [8], С. Талько [9], 
А. Шевчук [12] та ін.); функціональному та праг-
матичному ( у працях Л. Ікалюк [2], О. Тищен-
ко-Монастирської [10], Г. Кривенко [3] та ін.); 
лінгвокогнітивному (Н. Ярова [13]) гендерному 
(О. Левченко [5]) тощо. 

Метою цього дослідження є виявити струк-
турні та семантичні особливості художнього по-
рівняння в англійському поетичному дискурсі 
початку ХІХ століття (на матеріалі поезії Семюе-
ла Тейлора Колріджа, Персі Біші Шеллі та Джо-
на Кітса) за даними корпусного дослідження.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Укладений для мети нашого дослідження 
корпус поетичних текстів вказаного історичного 
періоду охоплює авторські підкорпуси поетичних 
текстів, загальна кількість слововживань яких 
становить 50 000 слів.

Для опрацювання корпусних даних було на-
писано три програми. Перша застосована для 
перетворення Excel-файл в текстовий, для ана-
лізу словоформ. Файл електронної таблиці Excel 
містить інформацію про поета (автора тексту), тип 
ключового слова, предмет зображення, концепт, 
структура порівняння та саме порівняння. Для 
перетворення файлу здійснювалось підключення 
додаткові бібліотеки Python. Бібліотека “openpyxl” 
(використовується для опрацювання Excel-
файлів). Вона допомагає здійснювати читання 
та запис інформації у файли електронних таблиць 
формату xls та xlsx. Бібліотека “os” надає безліч 
функцій для роботи з операційною системою, при-
чому їх поведінка, як правило, не залежить від 
ОС, тому програма може бути кросплатформен-
ною. Цей модуль потрібен для пошуку та доступу 
до файлів на диску. Бібліотеки “sys” та “glob” до-
зволяють отримати доступ до внутрішніх нала-
штувань операційної системи та інтерпритатора 
Python. Це дозволить забезпечити роботу програ-
ми у різних версіях Python. Бібліотека “collections” 
надає доступ до спеціалізованих типів даних, на 
основі словників, кортежів, множин та списків. 
З цієї бібліотеки імпортується модуль словників.

Отримавши доступ до програмних інструмен-
тів обробки текстових даних та стандартних біблі-
отек, переходимо до аналізу самих файлів (рис. 1).

У рядку 60-61 створюється результуючий тек-
стовий файл, в який буде вноситись відповідна 
інформація. Далі, для кожного Excel-файлу здій-
снюється пошук по усіх аркушах файлу відповід-
ної інформації та її запис у текстовий файл.

На наступному етапі потрібно здійснити ана-
ліз тексту та сформувати статистичну інфор-
мацію. Для цього було використано програму 
“CalcComparison.py”. Використовуючи словник 
спеціалізованих типів даних програма формує 
наступні дані:

– Розподіл кількості порівнянь за поетами;
– Розподіл типів ключових слів за назвами;
– Розподіл предметів зображення за назвами;
– Розподіл концептів за назвами;
– Розподіл структур порівнянь за назвами.
Також у програмі передбачена функція, яка 

формує статистику за відповідно заданими пара-
метрами у поетичних підкорпусах (за іменем ав-
тора). Для кожного автора, дана функція формує 
таку інформацію:

– Розподіл типів ключових слів за назвами;
– Розподіл предметів зображення за назвами;
– Розподіл концептів за назвами;
– Розподіл структур порівнянь за назвами.
Таким чином, створений та розмічений кор-

пус текстів та відповідні програмні інструменти 
дали змогу виконати частотний аналіз лексич-
них засобів вербалізації виділених у текстах 
кожного автора художніх концептів та пошук і се-
мантичний аналіз порівняльних засобів вербалі-
зації концептів та здійснити їхню класифікацію. 
В результаті ми отримали дані про конфігурацію 
та частотність порівняльних засобів вербалізації 
інтегральних концептуальних/ментальних полів 
та художніх концептів англійської поезії початку 
ХІХ століття.

Ми розглянули частотний розподіл контекстів 
художнього порівняння у поезії досліджуваних 
авторів. Виявлено: художнє порівняння є одним 
з найчастотніших способів художньої концепту-
алізації. Практично рівномірний розподіл ху-
дожніх порівнянь у текстах авторів свідчить про 
продуктивність образного світосприйняття та ві-
дображення предметів художнього зображення 

 
Рис. 1. Обробка xlsx-файлів

Джерело: розроблено авторами
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на основі численних асоціацій та ментальних 
операціях уподібнення і порівняння. Розподіл 
порівнянь у поезії Колріджа, Шеллі та Кітса 
(таблиця 1) та (рис. 2).

Таблиця 1 
Кількісне співвідношення порівнянь  

у поетичних дискурсах  
Колріджа, Шеллі та Кітса

Значення Кількість Частота
Coleridge 92 32%

Keats 83 28%
Shelley 117 40%
Разом 292 100%

Джерело: розроблено авторами

92; 32%

83; 28%

117; 40%

Coleridge Keats Shelley

Рис. 2. Розподіл художніх порівнянь  
у поезії Колріджа, Шеллі та Кітса

Джерело: розроблено авторами

Важливим етапом статистичного аналізу 
було встановлення співвідношення лексико-гра-
матичних типів порівнянь, визначених на осно-
ві сполучного компонента порівняння: like, as, 
seem. Сукупно у всіх поетичних контекстах най-
частотнішим виявилося ключове сполучне слово 
like (таблиця 2 та рис. 3).

Таблиця 2
Розподіл частотності сполучного елемента 

порівняльних структур у поетичних 
дискурсах Колріджа, Шеллі та Кітса
Значення Кількість Частота

as 134 46%
like 141 48%

seem 17 6%
Разом 292 100%

Джерело: розроблено авторами

Наступним аспектом частотного аналізу було 
встановлення типів інтегральних ментальних 
просторів та їхнє наповнення у поетичних тво-
рах усіх досліджуваних авторів. Найчастотніши-
ми ментальними просторами є Людина, Приро-
да та Абстрактні поняття, відповідно відсотково 
представлені: human – 141 (48,29%); nature – 
104 (35,62%); abstract notions – 32 (10,96%). 

 Такі частотні дані підтверджують тезу про 
особливу роль у художній концептуалізації сві-
ту природи та людини, а також художньо-по-
етичного втілення взаємовідношення людини 
та природи, відображення природи людини, її 
впливу на природне середовище та впливу при-
роди на буття людини в англійській поезії по-
чатку ХІХ століття. Розподіл художніх порівнянь 
у поезії Колріджа, Шеллі та Кітса за виділеними 
ментальними просторами (рис. 4) та (таблиця 3).

Таблиця 3
Розподіл частотності художніх порівнянь  

у поезії Колріджа, Шеллі та Кітса  
за виділеними ментальними просторами

Значення Кількість Частота
abstract notions 32 0,109589

death 7 0,023973
god 5 0,017123

human 141 0,482877
language 3 0,010274
nature 104 0,356164
Разом 292 1

Джерело: розроблено авторами

 

32; 11%
7; 2% 5; 2%

141; 48%

3; 1%

104; 36%

abstract notions death god human language nature

Рис. 4. Розподіл частотності художніх  
порівнянь у поезії Колріджа, Шеллі  

та Кітсаза виділеними концептуальними 
сферами

Джерело: розроблено авторами

Рис. 3. Співвідношення частотності сполучного 
елемента порівняльних структур у поетичних 

дискурсах Колріджа, Шеллі та Кітса
Джерело: розроблено авторами

134; 46%

141; 48%

17; 6%

as like seem
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Частотність порівнянь, які є образно-поетич-

ним втіленням конкретних художньо-поетичних 
концептів визначених ментальних просторів 
(таблиця 4). Як бачимо, найчастотніші концеп-
туальні сфери Людина та Світ відображені у ви-
сокій частотності художньо-поетичних концептів 
тілесності, психо-емоційних параметрів людини, 
природних явищ та елементів живої та неживої 
природи, космічних об’єктів та просторових по-
нять. Відповідно, лінгвокогнітивна репрезента-
ція ментального простору Природа охоплює такі 
художньо-поетичні концепти: міфологічні, над-
природні істоти, людина, живі істоти в аспекті 
проявів їх зовнішнього вигляду, поведінки, чут-
тєвості. Природоцентричні образи набувають ан-
тропоцентричного характеру.

Таблиця 4 
Частотне співвідношення  

ключових художніх концептів  
у поетичних контекстах

Значення Кількість Частота
actions 1 0,34%
body 25 8,56%
celestial bodies 2 0,68%
communication 1 0,34%
creatures 17 5,82%
death (general) 7 2,40%
emotions and feelings 48 16,44%
emotions/feeling 27 9,25%
fantasy 1 0,34%
general 1 0,34%
god (general) 5 1,71%
hope 5 1,71%
human(general) 8 2,74%
joy 1 0,34%
landscape 61 20,89%
love 1 0,34%
mind/cognition 9 3,08%
morals 31 10,62%
natural elements 4 1,37%
natural forces 8 2,74%
other 4 1,37%
plant 5 1,71%
plants 5 1,71%
poesy and art 9 3,08%
poetic nerit 2 0,68%
poetry 2 0,68%
seasons 1 0,34%
society 1 0,34%
Разом 292 100%

Джерело: розроблено авторами

Відповідно був проведений частотний аналіз 
розподілу ментальних просторів, концептосфер 
та художніх концептів у поезії конкретного авто-
ра. Виявлено, що в межах найпродуктивніших 
ментальних просторів Людина та Природа осно-
вна увага поетів приділена художній концепту-
алізації внутрішнього стану людини, чуттєвому 
аспектові сприйняття довкілля, що створений, 
відповідно, на основі паралелізму між просто-

ровими концептами та антропоцентричними 
концептами. Для поезії Джона Кітса також од-
нією з продуктивних та домінантних виявилась 
ментальна сфера «Мова». У поезії Персі Біші 
Шеллі також вербалізовано ментальні простори 
«Смерть» та «Бог».

Наступним етапом дослідження було прове-
дення аналізу структурно-композиційних форм 
художніх порівнянь у текстах визначених авто-
рів. Було встановлено значне переважання ком-
позиційного порівняння (таблиця 5 та рис.4). Під 
композиційним порівнянням ми розуміємо сти-
лістичний прийом констеляції, у якому суб’єкт, 
об’єкт та причина порівняння розширені додат-
ковими смисловими комплексами або виражені 
імпліцитно. Наприклад:

A lay that once I saw her hand awake,/Her 
form seems floating palpable, and near:/Had I e'er 
seen her from an arbour take/A dewy flower, oft 
would that hand appear,/And o'er my eyes the 
trembling moisture shake; Hast thou from the caves 
of Golconda, a gem / Pure AS the ice-drop that froze 
on the mountain ?/Bright as the humming-bird's 
green diadem,/When it flutters in sunbeams that 
shine through a fountain?

Таблиця 5
Структурно-композиційні параметри 

художніх порівнянь  
у поетичних контекстах

Значення Кількість Частота
compositional 168 57,53%
multicomponential 104 35,62%
three-componential 20 6,85%
Разом 292 100%

Джерело: розроблено авторами

 

168; 57%
104; 36%

20; 7%

compositional multicomponential three-componential

Рис. 5. Структурно-композиційні параметри 
художніх порівнянь у поезії Семюела Тейлора 
Колріджа, Персі Біші Шеллі та Джона Кітса

Проведений аналіз структурно-композиційних 
та семантичних аспектів процесів художньої кон-
цептуалізації у системі художніх порівнянь стано-
вить підґрунтя визначення художньо-естетичних 
принципів світогляду англійських поетів початку 
ХІХ століття. Відповідно, домінантними концеп-
туальними сферами є природа, людина і світ, 
актуалізованими у системі художньо-поетичних 
концептів, які виявляють антропоцентричний ха-
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рактер поетичного відображення реальності, ви-
діленні чуттєвих, психо-емоційних, ментальних 
характеристик суб’єкта поетичного зображення, 
людиностпрямований образ світу в англійському 
поетичному дискурсі визначеного періоду.

Висновки. За даними корпусного досліджен-
ня виявлено структурні та семантичні особливості 
художнього порівняння в англійському поетич-
ному дискурсі початку ХІХ століття. Для мети 
дослідження був укладений корпус поетичних 
текстів вказаного історичного періоду, який охо-
плює авторські підкорпуси поетичних текстів, за-
гальна кількість слововживань у яких становить 
50 000 слів. Створений та розмічений корпус тек-
стів та відповідні програмні інструменти дали 
змогу виконати частотний аналіз лексичних засо-
бів вербалізації виділених у текстах кожного ав-
тора художніх концептів та пошук і семантичний 
аналіз порівняльних засобів вербалізації цих кон-
цептів та здійснити їхню класифікацію. 

У результаті дослідження було отримано дані 
про конфігурацію та частотність поріняльних 
засобів вербалізації інтегральних концептуаль-
них / ментальних полів та художніх концептів 
англійської поезії початку ХІХ століття; встанов-
лено співвідношення лексико-граматичних ти-

пів порівнянь, визначених на основі сполучного 
компонента порівняння (like, as, seem); виявле-
но та описано основні ментальні простори та їхнє 
концептуальне наповнення у поетичних творах 
усіх досліджуваних авторів; проведено аналіз 
структурно-композиційних форм художнього по-
рівняння. Проведений аналіз структурно-ком-
позиційних та семантичних аспектів художньої 
концептуалізації у системі художніх порівнянь 
був покладений в основу визначення художньо-
естетичних принципів світогляду англійських 
поетів початку ХІХ століття. Відповідно, домі-
нантними концептуальними сферами є при-
рода, людина і світ, актуалізованими у системі 
художньо-поетичних концептів, які виявляють 
антропоцентричний характер поетичного відо-
браження реальності, у якому переважають чут-
тєві, психо-емоційні, ментальні характеристики 
суб’єкта поетичного зображення, людиностпря-
мований образ світу в англійському поетичному 
дискурсі визначеного історичного періоду. Засто-
сування корпусних технологій є продуктивним 
інструментом у дослідженні поетичного тексту. 
Здійснена розмітка корпусу та його анотування 
в подальшому можуть лягти в основу укладання 
словників художніх порівнянь. 
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