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План

1. Кореляція: текст – простір

2. Детермінація поняття 
“простір споглядання”

3. Генеративна граматика 
опису
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Два полюси співвідношень 



Текст є просторовим

Простір є текстом

 

Єдиний континуум консолідації
в ментальних структурах

 



Атрибути простору

Нерозривний зв



Дві категорії, що пояснюють 
кореляцію простору і тексту:

 (Anschauungsraum) – об’єктивний 
простір, що знаходиться поза 
нашим сприйманням

  (Erlebnissraum) –  простір 
споглядання та уявлення в 
свідомості людини



«Самое замечательное и в известной мере 
действительно парадоксальное в 
пространстве созерцания то, что оно 
является пространством в сознании, в то 
время как само сознание со всеми 
содержаниями непространственно. 
Представления — не суть в пространстве, 
но в представлениях есть пространство: 
то, что в них представляется, 
представляется как пространственная 
протяженность. Представляемая 
пространственность и есть пространство 
созерцания. Это — поразительное 
приспособление сознания к внешнему 
миру; иначе мир не мог бы быть 
представляемым как „внешний"»  Н. 
Гартман



Схема опису простору в генеративній 
граматиці

Опис 
простору

Опис 
простору

ЕкспозиціяЕкспозиція РозробкаРозробка

КатегоризаціяКатегоризація

УточненняУточнення

ХарактеризаціяХарактеризація

ЛокалізаціяЛокалізація

КоментарКоментар

РядРяд КадрКадр

КонфігураціяКонфігурація

УточненняУточнення

ХарактеризаціяХарактеризація

ЛокалізаціяЛокалізація

КоментарКоментар

ТопосТопос Зв’язкаЗв’язка

ФігураФігураРелято
р

Релято
р

ОрієнтирОрієнтир



Різновиди стратегії опису 

 Стратегія фрейма (поділ простору на 
фрагменти)

 Стратегія помітних об’єктів (основна 
увага на фрагменти, що привертають 
увагу)

 Стратегія шляху (спостерігач, 
описуючи простір, прямує уявною 
траєкторією)

 Стратегія сканування (спостерігач 
описує окрему ділянку)



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
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