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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ 
У сучасній лінгвістиці, орієнтованій на людину, вивчення метафоричної 

системи та її елементів проводять у багатьох напрямах. У центрі уваги мовознавців 
постали когнітивні механізми як когнітивні інструменти системи знаків, що 
відіграють роль у репрезентуванні й трансформуванні інформації. Одна 
з найважливіших якостей людської свідомості для розуміння реального світу – 
можливість породжувати метафори, переосмислюючи навколишню дійсність. 
Безперечний зв’язок між свідомістю й мовними процесами надзвичайно важливий 
для сучасних лінгвістичних розвідок у когнітивному аспекті. 

Теоретичною базою дисертації стали праці таких українських і зарубіжних 
науковців, як Н.Д. Арутюнова, О.С. Ахманова, О.М. Баранов, М.М. Болдирев, 
А. Вежбицька, В.В. Виноградов, В.Г. Гак, В.П. Григор’єва, С.Я. Єрмоленко, 
Ю.М. Караулов, О.С. Кубрякова, Дж. Лакофф, Ю.М. Лотман, О.О. Маленко, 
В.А. Маслова, А.К. Мойсієнко, В.П. Москвін, З.Д. Попов, О.О. Потебня, 
Г.М. Скляревська, Н.В. Слухай, Ю.М. Степанов, І.А. Стернін, В.М. Телія, 
Н.П. Тропіна, В.К. Харченко, А.П. Чудінов, Д.М. Шмельов, Л.В. Щерба, у яких 
репрезентовано еволюцію поглядів на метафору. У роботі зроблено спробу 
застосувати досягнення когнітивної лінгвістики й теорії метафоричного 
моделювання під час аналізу поетичних текстів Ф.І. Тютчева. Для цього 
використано літературознавчі праці, присвячені творчості Ф.І. Тютчева, зокрема 
деяким аспектам його поетики, В.Я. Брюсова, М.Л. Гаспарова, Л.Я. Гінзбург, 
М.М. Гіршмана, А.Л. Голованівського, А.Д. Григорʼєвої, М. Джонсона, 
І.І. Ковтунової, В.В. Кожинова, Б.І. Козирева, Ю.М. Лотмана, Л.В. Пумпянського, 
М.Н. Епштейна. 

Актуальність. Дисертацію присвячено актуальній проблемі сучасної 
лінгвістики – розгляду взаємозумовленості фактів мови й когнітивних особливостей 
людської свідомості, пов’язаних зі створенням поетичного тексту. Актуальність 
теми зумовлена потребою встановлення взаємозв’язку семантичних і когнітивних 
структур поетичних текстів Ф.І. Тютчева на рівні метафоризації, важливістю опису 
особливостей метафоричного моделювання, репрезентування, концептуалізації 
у філософській ліриці автора, оскільки особливості метафоричної образності 
визначають реалізацію філософських поглядів поета. 

Мета дослідження – виявити й описати метафоричні моделі у філософській 
ліриці Ф.І. Тютчева, вербалізація яких відбиває світосприймання поета, а також 
вивчити індивідуально-авторський світогляд лірика за лексико-граматичною 
репрезентацією основних компонентів метафоричних моделей. 

Для реалізації поставленої мети потрібно розв’язати такі завдання: 
1) продемонструвати еволюцію теоретичних концепцій у дослідженні 

метафори;  
2) надати визначення поняттям «метафорична модель», «метафоричне 

моделювання», розкрити когнітивні механізми їх формування; 
3) репрезентувати метафоризацію як основний прийом виявлення 

особливостей вербалізації світосприйняття філософської поезії Ф.І. Тютчева; 
4) виділити мегасфери й основні метафоричні моделі, що їх репрезентують 

у ліриці Ф.І. Тютчева;  
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5) розкрити своєрідність когнітивних механізмів у моделюванні метафоричної 
картини світу в поезії Ф.І. Тютчева (мегасфери «хаос» vs «космос», «день» vs «ніч», 
«життя» vs «смерть»). 

Об’єкт дослідження – лінгвокогнітивна система філософської лірики 
Ф.І. Тютчева, аналіз якої передбачає розгляд метафоричних моделей у мегасферах 
«хаос» vs «космос», «день» vs «ніч», «життя» vs «смерть». 

Предмет дослідження – система ключових понять метафоричних моделей 
індивідуально-авторської поетичної картини світу Ф.І. Тютчева, об’єктивованих 
у структурі текстів за допомогою мовних репрезентантів. Ключові поняття, 
пов’язані прагматично, парадигматично й синтагматично, утворюють модель на 
основі асоціативних ознак. 

Матеріалом дослідження стали поетичні тексти філософської лірики 
Ф.І. Тютчева, у яких виявлено базові поняття, розкрито індивідуальний підхід до 
метафоричного моделювання світу. Обґрунтування вибору виділених понять і опис 
специфіки їхнього асоціативно-смислового взаємозв’язку здійснено на основі 
когнітивного аналізу вербальних репрезентантів (у роботі використано фактичний 
матеріал, одержаний шляхом суцільної вибірки метафоричних одиниць із 
поетичних віршів Ф.І. Тютчева). 

Зміст поставлених у роботі завдань визначив використання таких 
загальнонаукових і власне лінгвістичних методів дослідження: метод суцільної 
вибірки метафоричних одиниць використано для подальшого аналізу їхньої 
структури; метод лінгвістичного моделювання застосовано для виявлення й опису 
ключових метафоричних моделей із залученням прийому інтерпретації; метод 
когнітивно-семантичного аналізу метафоричного складника мовної картини світу 
дав змогу описати семантику слів у когнітивному аспекті для виявлення 
асоціативно-образних сенсів, розкриття значеннєвого різноманіття метафор; аналіз 
словникових дефініцій і тлумачень уможливив уточнення понять, що формуються 
в поетичних текстах за участю метафор. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше: виокремлено 
метафоричні моделі у філософській ліриці Ф.І. Тютчева; системно проаналізовано 
метафорику поетичних текстів поета, створену на основі взаємодій компонентів 
метафоричних моделей; зроблено спробу інтерпретувати виділені моделі 
в лінгвокогнітивному аспекті. Новими є виявлення ключових понять як джерел 
метафоричних моделей, що утворюють мегасфери «хаос» vs «космос», «день» vs 
«ніч», «життя» vs «смерть» на основі текстів, які відбивають індивідуально-
авторський світогляд поета, пов’язаний із міфологічним, філософським 
осмисленням світу; виділення когнітивних ознак, що формують структуру ключових 
понять метафоричних моделей у ліриці Ф.І. Тютчева. 

Теоретична значущість дослідження полягає в можливості використання 
прийомів аналізу, матеріалів і висновків дослідження під час подальшого 
розроблення проблем формування сенсу в текстовій організації філософської лірики 
з погляду лінгвокогнітивного підходу до мови. Уточнено методологійну базу для 
проведення лінгвокогнітивного аналізу поетичного тексту, зроблено спробу 
дослідити текстоутворювальний потенціал когнітивних метафор поетичного тексту. 
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Практична значущість роботи полягає в можливості використання її 
результатів у подальших дослідженнях метафори в поетичному тексті, а також під 
час викладання російської мови і літератури в школі та навчальних дисциплін 
у закладах вищої освіти, пов’язаних із вивченням лінгвокультурології, 
лінгвопоетики й когнітивної лінгвістики.  

Особистий внесок здобувача. Усі теоретичні положення та практичні 
результати розроблено й отримано в дисертації одноосібно. Наукових праць, 
написаних в співавторстві, немає. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації та деякі 
її аспекти обговорювалися на таких конференціях і семінарах: XVII Міжнародна 
наукова конференція з актуальних проблем семантичних досліджень «Художній 
текст: лексика, граматика, стилістика» (15–16 травня 2018 р., Харків); 
XXVII Міжнародна наукова конференція ім. проф. Сергія Бураго, присвячена 100-
річчю Національної академії наук України «Мова й культура» (25–27 червня 2018 р., 
Київ); ІV Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми мовної 
особистості: лінгвістика й лінгводидактика» (18–20 жовтня 2018 р., Черкаси); 
Міжнародна наукова конференція «Комунікативний простір Білорусі» (25–
26 жовтня 2018 р, Мінськ, Білорусь); IX Міжнародна наукова конференція 
«Лексико-граматичні інновації у сучасних слов’янських мовах» (12–13 квітня 2019 
р., Дніпро); XVІІІ Міжнародна наукова конференція з актуальних проблем 
семантичних досліджень «Мова – текст – дискурс: проблеми структури та 
семантики» (15–16 травня 2019 р., Харків); V Міжнародна наукова конференція 
«Світ мови – світ у мові» (24–25 жовтня 2019 р., Київ); Міжнародна науково-
практична конференція «Розвиток філологічних наук: європейські практики та 
національні перспективи» (25–26 жовтня 2019 р., Одеса); Міжнародна науково-
практична конференція «Філологічні науки в системі сучасного гуманітарного 
знання XXІ століття» (27–28 грудня 2019 р., Одеса); XIV Міжнародна науково-
практична конференція «Мови й світ: дослідження та викладання» (19–20 березня 
2020 р., Кропивницький); IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-
конференція з міжнародною участю «Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, 
психолого-педагогічні та методичні перспективи» (20 лютого 2019 р., Харків); 
Наукові читання, присвячені 90-річному ювілею професора Єфросинії Хомівни 
Широкорад «Слово. Історія. Культура» (7 грудня 2018 р., Харків); Круглий стіл, 
присвячений Дню науки «Гармонія й хаос: єдність чи конфлікт». Лінгвістика. 
Літературознавство. Методика викладання мови та літератури. Міждисциплінарні 
дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія), (21 травня 
2019 р., Харків); Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам’яті Леніни Павлівни 
Черкасової (21 травня 2020 р., Харків). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження оприлюднено 
в 9 одноосібних статтях, 5 із яких опубліковано в провідних фахових виданнях, 
затверджених МОН України, 2 – у нефахових виданнях України, 2 – у зарубіжних 
галузевих виданнях, а також у 7 тезах. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, 
висновків, списку використаної літератури (246 позицій), двох додатків. Повний 
обсяг роботи становить 240 с., обсяг тексту дослідження 215 с. (8,95 авт. арк.).  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У «Вступі» обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 

мету, визначено завдання, об’єкт, предмет, наукову новизну й теоретичну 
значущість здобутих результатів, практичне значення дисертації, окреслено методи 
дослідження, сформульовано гіпотезу дослідження й положення, винесені на захист, 
указано форми апробації результатів і структуру роботи. 

У першому розділі «Теоретико-методологійні основи дослідження 
метафори в лінгвопоетиці й лінгвокогнітології» для розкриття змісту теорії 
метафори подано еволюцію теоретичних концепцій. Для обґрунтування теоретичних 
основ дослідження велике значення мають роботи М. Джонсона, С.Я. Єрмоленко, 
Л.В. Кравець, Ю.В. Кравцової, О.С. Кубрякової, Дж. Лакоффа, Г.М. Скляревської, 
що присвячені вивченню семантичної, метафоричної мотивації та встановленню 
мотивувальних ознак метафоризації і яким властива інтеграція в когнітологію, що 
проявляється в актуалізації проблем метафоричного моделювання, які відбивають 
ментальні процеси людини. 

Лінгвокогнітивний підхід уможливлює проникнення в сутність процесу 
метафоричного перенесення, оскільки метафору розглядають як розумовий механізм 
структурування пізнавального досвіду і репрезентації. Цей підхід допомагає 
дослідити поетичний текст Ф.І. Тютчева як складну систему, що віддзеркалює 
своєрідність ментально-вербальної діяльності поета. Установлено, що відтворення 
індивідуально-авторської картини світу доцільно здійснювати шляхом аналізу 
метафоричного моделювання.  

Розгляд концепцій, повʼязаних з проблемою метафоричного моделювання 
засвідчив, що сформувалося два основні підходи до моделювання процесу 
метафоризації: когнітивний (О.М. Баранов, Е.В. Будаєв, І.М. Кобозєва, 
Ю.В. Кравцова, А.П. Чудінов та ін.) й семантичний (Л.О. Кудрявцева, О.М. Лагута, 
М.М. Лапшина, О.Б. Пономарьова, Г.М. Скляревська та ін.). Відповідно до цього 
метафору розглядають як когнітивну й семантичну модель.  

У дисертаційній роботі метафоричну модель визначено як наявну у свідомості 
людини схему вербалізації корелятивних в аналогово-асоціативному плані понять, 
структуровану за такими параметрами, як вихідна й нова денотативно-понятійні 
сфери і асоціативна ознака. Лінгвокогнітивне метафоричне моделювання 
ґрунтується на розумінні метафори як ментально-вербального конструкту; синтезі 
семантичного та когнітивного метафоричного моделювання; моделюванні на основі 
результатів реконструкції індивідуальної картини світу завдяки виявленню моделей 
метафоризації. Для інтегрованого аналізу метафоричних моделей лінгвокогнітивний 
підхід є найбільш доцільним, оскільки завдяки поєднанню семантичного 
й когнітивного аналізу встановлюють єдині параметри утворення та принципи 
класифікації метафор у поетичних текстах Ф.І. Тютчева.  

У методиці побудови метафоричних моделей виділено такі етапи: 1) аналіз 
і систематизація корпусу метафоричних контекстів; 2) побудова основних 
метафоричних моделей; 3) визначення асоціативних ознак; 4) виявлення 
закономірностей метафоричного моделювання; 5) установлення й опис ключових 
метафоричних понять; 6) узагальнення здобутих результатів. 
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На підставі синтезу різних підходів до вивчення метафоричного моделювання 
визначено, що метафоричне моделювання – це побудова моделей метафоризації, які 
відбивають своєрідність образного асоціативного мислення поета. 

Зібраний фактичний матеріал (метафори, узяті з поетичних текстів) надав 
змогу виділити семантико-когнітивні асоціати, які виникають під час метафоризації: 
кольорові; звукові; часові; просторові; консистенціальні; функціональні; такі, що 
характеризують вияв обʼєкта; динамічні; субʼєктивно-психологічні. Асоціативна 
ознака або сукупність ознак, які створюють єдине враження і є підставою для 
процесу метафоризації. Результати аналізу засвідчили: виявлені в поезії 
Ф.І. Тютчева когнітивні ознаки у виокремлених метафоричних моделях збігаються 
(«звук», «колір», «динаміка», «статика», «час», «простір»), що відображають 
найбільш характерні асоціативні зв’язки первинного й похідного значень 
у метафоризації.  

Застосування лінгвокогнітивного підходу під час аналізу метафоричних 
моделей дає підстави стверджувати, що метафора – це ментальна операція, яка 
обʼєднує дві поняттєві сфери. Це дає змогу використовувати можливості 
структурування сфери-джерела під час концептуалізації нової сфери. Завдяки 
семантичному аналізу метафори встановлюють підставу метафоризації, 
а когнітивний аналіз визначає поняттєві сфери, залучені до метафоричної проєкції. 
Метафора є вторинним значенням, створеним на основі певних асоціативних ознак. 
Згідно з когнітивним підходом під час аналізу метафори поняттєве зближення 
сприймають як важливий чинник.  

Однією з характерних особливостей метафоризації Ф.І. Тютчева є створення 
поетичних метафор, що визначено як побудову метафоричної моделі на основі 
наявного, регулярно повторювального образу, тобто створення своєрідної 
«подвійної» метафори. Двоплановість – одна з властивостей метафори – полягає 
в тому, що два ряди асоціацій, пов’язаних водночас із прямим і переносним 
значенням, породжують образ. Метафоричний образ у поезії Ф.І. Тютчева 
створюється здебільшого під час зіставлення двох явищ, за якого асоціації 
пов’язують між собою уявлення про дві реалії. Аналіз метафорики Ф.І. Тютчева 
вможливив виявлення трьох ключових мегасфер («хаос» vs «космос», «день» vs 
«ніч», «життя» vs «смерть») і визначення закономірностей їхнього метафоричного 
моделювання. 

На матеріалі поетичних текстів здійснено реконструкцію індивідуально-
авторського світосприйняття (з використанням лінгвокогнітивного аналізу 
метафорики текстів) і виявлення метафоричних моделей, що сприяє відтворенню 
образних асоціативних звʼязків Ф.І. Тютчева.  

У другому розділі «Особливості метафоричного моделювання мегасфери 
«хаос» vs «космос» в поезії Ф.І. Тютчева» описано метафоричні моделі понять 
«хаос» і «космос», що перетинаються дуальними образами, а саме: ніч – день, 
життя – смерть, які становлять основу поетичного світогляду Ф.І. Тютчева. На 
підставі аналізу тлумачень, зафіксованих у лексикографічних джерелах, 
виокремлено основні метафоричні моделі понять «хаос» і «космос», узятих за 
основу мегасфери «хаос» vs «космос». 
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Указана мегасфера поєднує уявлення поета про світ: «світ – система 
світобудови як ціле» і «світ – гармонія, спокій». Співвіднесеність когнітивних ознак 
з поняттями «хаос» і «космос» дає змогу виявити властивості, що об’єднують ці 
форми буття в поезії Ф.І. Тютчева: цілісність і динамічність.  

Різні складники поняття «хаос» репрезентовано метафоричними моделями 
«хаос → першооснова життя», «хаос → ніч», «хаос → безодня», «хаос → сон». 
Мотив звʼязку з космосом наявний у всіх моделях, що експлікують поняття «хаос». 
У моделях з основою «хаос» як метафоризувальні лексеми, що належать до різних 
сфер метафоричної проєкції, виступають слова, наявні в усіх виділених 
метафоричних моделях (ночь, вода, бездна), завдяки чому відбувається розширення 
значень поняття «хаос»: бездна вод; плывем, пылающею бездной со всех сторон 
окружены; ночной хаос; волшебный сон; сон пророчески-неясный. Лексема хаос 
репрезентована метафорами, що актуалізують таємничість, страх, жах: 
таинственно-волшебный, роковой, безымянный, тревожно-пустой, мертвый. 

Аналіз метафоричної моделі «хаос → першооснова життя» дав змогу 
виділити такі семантичні компоненти: последний катаклизм, последний час 
природы, божий лик, а також виявити асоціативний звʼязок хаосу з водними 
обʼєктами (все зримое опять покроют воды), що наділяє вказане поняття 
просторовими ознаками. 

У метафоризації поняття «хаос» задіяно також асоціативні ознаки «динаміка», 
«вияв обʼєкту», «колір», «звук», «тиша», «водні обʼєкти», «просторові образи», на 
підставі чого виділяється метафорична модель «хаос → нічна стихія». 
Репрезентанти нічного хаосу в поезії Ф.І. Тютчева детерміновані асоціаціями, опис 
яких здійснено шляхом зазначення їхньої бінарної ознаки «звук  / тиша»: час 
всемирного молчанья, чудный, еженочный гул: Откуда он, сей гул 
непостижимый?... Мир бестелесный, слышный, но незримый, Теперь роится в хаосе 
ночном? («Как сладко дремлет сад темно-зеленый…»). Ця ознака вказує на те, що 
у Ф.І. Тютчева образ хаосу наділений подвійними характеристиками: він похмурий, 
рухливий, водночас і привабливий. Це свідчить про різновекторне ставлення поета 
до цього образу. 

Використання лексичних одиниць як метафор під час опису поняття «хаос» 
у ліриці Ф.І. Тютчева розкриває особливості його мовної поетичної особистості. 
Аналіз мовного матеріалу підтверджує, що світ хаосу поета схожий на емоційний 
світ автора, є картиною, «опредмеченою» когнітивними ознаками «звук», «тиша», 
«колір», «рух», завдяки експлікації яких передано невловиме у світі хаосу. 

Поняття «космос» інтерпретовано в моделях «космос → земля ↔ небо», 
«космос → день», «космос → ніч», «космос → природа». Мотив звʼязку з космосом 
пронизує всі текстові асоціати, що вербалізують поняття «хаос».  

Репрезентанти метафоричної моделі «космос → земля ↔ небо» детерміновані 
такими когнітивними ознаками: «просторові обʼєкти», «водні обʼєкти», «звук», 
«світло», «динаміка». Аналіз поетичних текстів засвідчив, що вказана метафорична 
модель ґрунтується на зіставленні різних природних стихій (река течет меж небом 
и землею, звезда ныряет), неоднорідних явищ природи та їхніх гетерогенних 
властивостей. Ці живі звʼязки, взаємопроникнення явищ становлять життя природи, 
рух у ній і є відбитком образного світобачення Ф.І. Тютчева.  
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У метафоричній моделі «космос → день» поняття «день» асоціюється зі 
звуком (говор, крики) і має низку асоціацій, які на лексичному рівні виражають 
ознаки «рух» і «праця» (движенье), а також репрезентовані синонімами 
(златотканый, блистательный; покров – завеса), і контекстуальними антонімами 
(шум, гам, шумел, невнятный – молчанье, изнемогло, уснул, затих). Негативне 
значення образу день актуалізовано використанням слів, обʼєднаних семою 
ʼнегативні якостіʼ (пронзительный; дикий; ненавистный; день суда; грохочет), 
виражені субстантивами й ад’єктивами, а також назвами із тематичної групи 
«Вогонь», обʼєднаних семою негативної оцінки (багровые, жгут, пламенный). 

Поняття «космос» у поезії Ф.І. Тютчева має значення порядку, цілісності, 
цільності як уособлення вселенського спокою. Поет уважає світ двоїстим, таким, що 
асоціюється з космосом на основі полярних семантичних ознак: світ небесний, 
живий, яскравий, одвічний, постійний – світ земний, марний, бездушний 
й тимчасовий, дольный прах, як метафоризує його поет. 

Яскраві образи хаосу й космосу створено за допомогою текстових асоціацій, 
адʼєктивних сполучень, у яких метафоричним компонентом є прикметник: хаос – 
ночной, мир задушевный, миротворная бездна, пылающая, мир слышный, но 
незримый; космос – магическая луна, всемирное молчанье, веселый день, безмолвная 
слава, а також за допомогою дієслівних метафор – роится в хаосе ночном, над 
хаосом звуков носился мой сон; гармония струится. 

Слід зазначити, що мегасфера «хаос» vs «космос» у контексті творчості поета 
повʼязана з іншими мегасферами («день» vs «ніч», «життя» vs «смерть»), водночас 
вона є головною змістотвірною та об’єднувальною моделлю всієї символічної 
системи поета. 

У третьому розділі «Своєрідність моделювання мегасфери «день» vs «ніч» 
у віршах Ф.І. Тютчева» виявлено взаємозв’язок понять «день» і «ніч», їхню 
значущість у філософських роздумах поета та проаналізовано метафоричні моделі 
з основою «день» і «ніч». 

На основі аналізу текстів поняття «день» у філософській ліриці Ф.І. Тютчева 
виділено ключові метафори, що є підґрунтям для побудови метафоричних моделей. 
На підставі когнітивних ознак «світло», «простір», «час» виокремлено метафоричну 
модель «день → світло», яку на семантичному рівні представлено мовними 
метафорами, що описують перехідні періоди: ранок –полудень – вечір: молчит 
сомнительно Восток – лениво дышит полдень мглистый – ложатся сумрачные 
тени. Так, у «ліриці дня» поета є світ природи, що дрімає, який захоплює не лише 
нічний час, а й денний.  

Метафоричний образ полудня виявляє ознака, яка відсутня в семантичній 
структурі вихідного номінативного значення («середина дня»), але пов’язана 
з асоціацією спокою. На підставі когнітивних ознак «спокій», «відсутність звуку», 
«колір / світло», що найбільш чітко віддзеркалюють когнітивне сприйняття денного 
сну, виділено метафоричну модель «день → дрімота». Метафори, використані 
автором під час опису денного сну природи, виражені лексемами, що відображають 
цей стан природи: субстантиви (сон, дремота), ад’єктиви (сонный, полусонный), 
антропоморфні дієслова (спать, заснуть, почить) і метафоричні конструкції 
погрузиться в сон, усталая природа спит. Передаючи моменти денного сну, поет 
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описує «плинність» часу: Лениво дышит полдень мглистый, Лениво катится река… 
Лениво тают облака («Полдень»). У моделі «день → дрімота» метафори 
утворюють асоціативну низку лексичних одиниць, які віддзеркалюють стан природи 
з невиразними ознаками життя. 

Поняття «ніч» у творах Ф.І. Тютчева відіграє особливу роль і набуває 
яскравого вияву в поезії автора. Метафоричну модель «ніч → сутінки / тьма» 
репрезентовано у світловому вираженні боротьби світла й темряви. У процесі 
утворення метафор задіяно асоціативні ознаки «світло», «просторові обʼєкти», 
«час», «рух». Поняття «ніч» як темна частина доби у Ф.І. Тютчева входить до однієї 
семантико-асоціативної низки з такими словами: сумерки, мгла, сумрак, тьма. Їхня 
семантична близькість дає змогу говорити про тотожність у вживанні цих лексем: 
Сумрак тихий, сумрак сонный… С миром дремлющим смешай («Тени сизые 
смесились...»); Их мрак торжественно-угрюмый («Их мрак торжественно-
угрюмый»); И при звездах из тьмы ночной… («Осенней позднею порою…»). 
Метафоричні словосполучення тьма ночная, мрак торжественно-угрюмый 
є контекстуальним уточненням, що дає змогу поетові акцентувати увагу на цих 
лексемах і позначити їх як смисловий центр висловлювання. Уживання іменників 
мрак, тьма тісно пов’язане з відчуттям страху, таємничості, невідомості, а також 
є одним з елементів хаосу Ф.І. Тютчева. 

У метафоричній моделі «ніч → світло / колір» поняття «ніч» у поетичних 
текстах поета схарактеризовано за допомогою означень із семантикою кольору, що 
описують візуальне сприйняття часу. Номінація ніч набуває метафоричної колірної 
характеристики, що також виконує функцію світлопозначення: мрачная ночь, 
лазурная ночь, пламенный вечер, багровый вечер, при блеске лунной сизой ночи. 
Колоративна лексика, використовувана автором, виражена субстантивами (тьма, 
сумрак), ад’єктивами (лунный, сизый, голубой, темный, мрачный) і дієсловами 
(рдеть, светить). Лексема ніч часто набуває позитивних конотацій, оскільки 
відкриває, за задумом Ф.І. Тютчева, могутні початки життя. Нічну стихію 
метафоризовано в поета як щось чарівне: волшебный челн, колесница мирозданья, 
яка открыто катится в святилище небес («Видение»). 

Важливо відзначити, що ніч у мовній свідомості поета мислиться як щось, 
здатне видавати певні звуки. Позначення ночі метафорами з актуалізацією 
слухового сприйняття виявлено в метафоричній моделі «ніч → звук». Уявлення про 
ніч побудовано на використанні метафоричних епітетів тихая, немая, а місяць 
наповнює навколишній простір безмолвной славой: Тихой ночью, поздним летом, 
Как на небе звезды рдеют… Как блестят в тиши ночной… («Тихой ночью, поздним 
летом»). Така ознака ночі, як звук, часто відсутня: ніч не має звуків. Нічний час для 
поета – це зазвичай глухий час, тому звуки сприймаються приглушені, неясні 
(шепот, гул, молчанье) або явні (далекий, страшный, зов, вой). Атрибутом нічного 
глухого часу є гул – приглушений звук, пов’язаний зі світом хаосу (ночной гул). 
Нічний шум, на відміну від денного, чудовий, чарівний, незрозумілий (откуда он, 
сей гул непостижимый?). Метафоризація ночі відбувається завдяки використанню 
зорових й слухових асоціацій, які виражаються колористичними прикметниками, 
дієслівними метафорами: ночь лазурная, час в ночи всемирного молчанья; тишь 
ночная; ночь темная, настанет ночь. 
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Аналіз лексеми ніч у поетичних текстах Ф.І. Тютчева уможливлює висновок 
про те, що виразність досліджуваного поняття багато в чому залежить від метафор, 
епітетів, порівнянь, уособлень, які ґрунтуються на образно-асоціативних сенсах 
і актуалізації семи конкретного значення слова, у якому воно вербалізується. 

Лінгвокогнітивний аналіз понять «день» і «ніч» у поезії Ф.І. Тютчева 
здійснено на основі виділення метафоричних контекстів і уточнення в них 
семантики поняття; співвіднесення його з переносними значеннями, зафіксованими 
в тлумачних словниках; виявлення індивідуально-авторських метафоричних 
значень; визначення когнітивного змісту поетичних текстів. 

Четвертий розділ «Індивідуальність метафорики мегасфери «життя» vs 
«смерть» у філософської ліриці Ф.І. Тютчева» містить опис понять «життя» 
і «смерть», що репрезентовані метафоричними моделями.  

Метафоризація понять «життя» і «смерть» належить до складних процесів, 
у результаті яких здійснюються найменуваннями нових обʼєктів, що зберігали 
певною мірою семантичну близькість з похідним словом. Така спорідненість 
ґрунтується на асоціативних ознаках «звук», «світло», «відсутність світла», «час», 
«водний простір», «динаміка».  

В індивідуальній картині світу Ф.І. Тютчева поняття «життя» виражено 
циклічною й лінійною моделями життя, які репрезентують періоди життя людини 
в термінах добового й річного циклів (утро жизни, закат жизни). Образно-
асоціативні уявлення поета цього поняття експлікується в метафоричній моделі 
«життя → природний цикл». Цю модель у Ф.І. Тютчева подано як навколишню 
реальну дійсність. Із поняттям «життя» у творах поета повʼязані окремо взяті слова, 
а також і ціле гніздо спільнокореневих слів, що актуалізують ознаку «існування»: 
жизнь, живой, животворящий, живущий, жизненный, оживший, оживить, 
пережить, ожить. Поняття «життя» визначено як щось протилежне смерті, тому 
що центральною асоціативною ознакою є «припинення існування, життєдіяльності». 

У метафоричній моделі «життя → день» безпосередньо зіставлено життя 
з днем або навіть прямо названо життя днем: Если смерть есть ночь, если жизнь 
есть день… («Мотив Гейне»). В асоціативне поле аналізованої моделі потрапляє 
дієслівна (день вечереет, меркнет день) і адʼєктивна лексика (день – роковой, 
счастливый, блаженный), яка зумовлює виникнення індивідуально-авторських 
асоціацій, повʼязаних з поняттям «життя», на підставі когнітивних ознак «час», 
«рух». 

Метафоризація моделі «життя → водна стихія» відбувається на основі 
когнітивних ознак «водні обʼєкти», «звук», «рух». До формування метафоричних 
перенесень залучено різні репрезентації поняття «вода»: море, струя, поток, ‒ що 
підкреслює різноманітність характеристик води. Завдяки використанню дієслівної 
лексики продемонстровано не лише динамічність водної стихії (бунтует, клокочет, 
хлещет), але і плавність її руху (плыть, струиться, разливаться).  

Символами життя у Ф.І. Тютчева є традиційні образи вогню, багаття, які 
репрезентовано метафоричною моделлю «життя → вогонь». Стійкі асоціативні 
ознаки вогню «світло», «рух» утілено в дієслівних найменуваннях із семантикою 
інтенсивності дії: тлится, сгорает, пожирает, уходит дымом, просиял, погас, 
дымится. Різним етапам процесу горіння (життя) відповідають такі метафори: огонь 
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живой, живые искры, горячая зола. Образ вогню подано не лише як символ життя, 
а і як метафору на позначення фізичних характеристик процесу горіння, що 
відтворюють періоди життя людини, а також існування (жизнь пылает, жизнь 
тлится, жизнь сгорает, живая искра, скудный дым).  

Створення метафоричної моделі «життя → сон» повʼязане з тим, що 
у філософській ліриці Ф.І. Тютчева поняття «сон» передано метафорами сон жизни, 
край незнакомый, мир волшебный, чуждый, задушевный. Ця модель містить ознаки 
«дійсність», «бачення», «якість», виражені прикметниками з позитивною 
конотацією, наприклад: задушевный, волшебный.  

У поезії Ф.І. Тютчева виявлено метафоричну модель «життя → мандрівка». 
Життя репрезентовано метафорами дальний путь, край безлюдный, грустный вид, 
грустный час. Під час метафоротворення активною є асоціативна ознака «рух», що 
сприяє створенню темпорально-просторових моделей. Життєвий путь може мати 
початок і кінець як у часі, так і в просторі. 

У метафоричній моделі «життя → мить» поняття «життя» представлено 
поетом як результат обмеження, як щось локалізоване в часі й просторі метафорами 
миг, мгновения. Ця модель є основою створення індивідуально-авторської метафори, 
підкреслюючи її асоціативну ознаку «швидкоплинність». Виявлено, що в поета своя 
семантика часу: мгновение і миг завжди насичені емоційними переживаннями.  

Поняття «життя», у метафоричній моделі «життя → коло» засвідчене 
метафорою круг. Коло в поета – символ життя загалом, що обертається періодично, 
циклічно; воно є процесом безперервного руху, розвитку, зміни одних поколінь 
іншими, настання старості, смерті. У метафоризації образу круга головними 
є асоціативні ознаки «обмежений у часі проміжок», «статичність», «динаміка», які 
характеризують подвійність природи: земная жизнь кругом объята снами; 
и быстро, с быстротой чудесной, кругом вратится шар земной. Образна система 
Ф.І. Тютчева формує паралель усередині одного поняття «життя» – це водночас 
й життя людини на землі, і життя природи. 

Поняття «смерть» є абстрактним, яке в поезії виражено лексемами в прямому 
й переносному значенні, обʼєднаними асоціативною ознакою «кінець життя», що 
виявляється в метафоричній моделі «смерть → кінець». Найбільш значущою 
і структуротвірною є для Ф.І. Тютчева лексема конец, яка представлена 
асоціативною низкою поняття «смерть»: конец, последний, кончина, кончить, 
окончить, кончено, наконец, бесконечный. Засобами вираження конца стають не 
окремі текстові асоціати, а епітети: ранний, мгновенный, безвременный, легкий, 
мучительный, тяжелый. Посилення семантики смерті на когнітивному рівні 
виражене не в простому передбаченні неминучого кінця, а в часовій конкретизації 
(ранний конец). Отже, актуалізовано сему ‘кінець зовсім близько’. 

Межу між життям і смертю передано метафоричною моделлю «смерть → 
поріг → двері». Значення моделі властиве таким традиційно-поетичним словам 
і виразам: предел, час последний, замкнутая дверь, перейти порог, очередь. 

Метафорична модель «смерть → сон» сформована на основі поняття «сон». 
Асоціативні ознаки «відсутність звуку», «відсутність кольору», «відсутність руху» 
актуалізовано за допомогою номінативної лексики. Образ сна у Ф.І. Тютчева 
репрезентовано як відхід від мирської суєти (заснула, распростясь с тревогою 
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житейской), набуття безтурботності й вічного спокою (спит она… и сон ее глубок). 
Цю семантику підтримує дієслово опочить, що має семантичне значення 
«померти», тобто автор тут зближує сон і смерть. 

На підставі асоціативної ознаки трагізм виділено метафоричну модель 
«смерть → любов». Любов метафоризовано в поета як щось трагічне, їй присвячено 
багато віршів, об’єднаних використанням стійких асоціацій з кінцем життя, її 
межею: о, как убийственно мы любим. Використовуючи незвичайні поєднання слів 
з негативною конотацією (убийственно мы любим, ужасный приговор), поет 
створює асоціативне поле поняття «любов», пов’язуючи його з іншими 
когнітивними структурами: конец, судьба, роковой поединок. Поняття «любов» 
у розумінні Ф.І. Тютчева завжди трагічне й виражене метафорами з негативною 
семантикою: горестные минуты, радость убитая, які найбільш яскраво й повно 
передають емоційний стан поета. 

Метафоричну модель «смерть → тьма» побудовано на асоціативній ознаці 
«відсутність світла». Асоціативний зв’язок смерті з ніччю наявний у поезії, де автор 
порівнює кінець життя людини із завершенням дня. Характеристикою ночи в цьому 
контексті є епітет глухая. Слід зазначити, що вислів глухая ночь метафорично 
й асоціативно вжито в значенні «смерть» і протиставлено життю. Підставою для 
утворення метафоричної моделі «смерть → згасання» є також асоціативна ознака 
«відсутність світла». З’ясовано, що опозиція «життя» vs «смерть» у деяких 
філософських творах Ф.І. Тютчева набуває додаткового метафоричного значення 
в протиставленні яскравого вогню, що палає, – згасанню: И скоро улетит – во мраке 
незаметный – Последний, скудный дым с потухшего костра…, Так грустно тлится 
жизнь моя И с каждым днем уходит дымом…» («Как над горячею золой…»). Саме 
ознака «відсутність світла» у його протиставленні вогню актуалізує стійкі, 
однозначні асоціації згасання з неминучим кінцем життя.  

Індивідуальне уявлення Ф.І. Тютчева про життя й смерть відображено в таких 
аспектах: розширення наявного в мові обсягу значень понять «життя» і «смерть» 
завдяки внесенню додаткових конотативних відтінків; символізація об’єктивного 
значення; уключення в структуру слів асоціативних ознак «звук», «світло», 
«відсутність світла», «рух», «простір», «час». 

У Висновках узагальнено основні результати дослідження. 
Використана в роботі методика проведення лінгвокогнітивного аналізу 

філософської лірики Ф.І. Тютчева сприяла розширенню уявлення про природу 
ключових понять у його поезії, а також дала змогу системно описати структуру 
метафоричних моделей та виявити в їхньому змісті загальновідомі й індивідуально-
авторські складники. У результаті проведеного аналізу в дисертаційній роботі 
виокремлено метафоричні моделі в поезії Ф.І. Тютчева, розроблено принципи їх 
класифікації з урахуванням особливостей системності лексики в мові загалом 
й у художньому поетичному тексті зокрема, визначено прямі й переносні вживання 
кожного поняття, вказано випадки характерного для поета суміщення значень. 

У філософській поезії Ф.І. Тютчева художню картину світу реалізовано 
в мегасферах «хаос» vs «космос», «день» vs «ніч», «життя» vs «смерть», що 
є джерелами творення метафоричних моделей «хаос → першооснова життя», «хаос 
→ нічна стихія»,  «хаос → безодня», «хаос → сон», «космос → земля ↔ небо», 
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«космос → день», «космос → ніч, «космос → природа», «день → світло», «день → 
дрімота», «ніч → сутінки», «ніч → світло», «ніч → звук», «життя → природний 
цикл», «життя → водна стихія», «життя → день», «життя → вогонь», «життя → 
сон», «життя → мандрівка», «життя → мить», «життя → коло», «смерть → кінець», 
«смерть → поріг / двері», «смерть → сон», «смерть → любов», «смерть → тьма», 
«смерть → згасання». 

Ключові поняття «хаос», «космос», «день», «ніч», «життя», «смерть» 
об’єктивовано в лексичній структурі філософських творів поета за допомогою 
системи вербальних репрезентантів та інтенцій автора, на підставі яких виявлено 
когнітивні зв’язки понять. Складові семи понять містять ряди основних когнітивних 
ознак, репрезентовані ключовими лексемами, їх асоціатами. Метафорична 
репрезентованість дає змогу впорядкувати способи вираження понять, виявити 
своєрідне розуміння, засноване на різних способах лексичної експлікації 
й семантичної модифікації. 

Різноманітність лексико-граматичних засобів мовної актуалізації аналізованих 
понять указує на їхню соціальну значущість у когнітивній картині світу 
Ф.І. Тютчева. За допомогою семантичного аналізу на лексичному рівні виділено 
репрезентанти понять, виражені ключовими словами, які є джерелами метафоризації 
й мають різні когнітивні ознаки. Зазначені поняття поєднують у своїй структурі два 
ряди уявлень – когнітивні опозиції, що вийшли підставою протиставлення світу. 
Основою метафоризації ключових понять на семантичному рівні є асоціативні 
ознаки, що зумовлюють співвіднесеність певного елемента лексичної структури 
тексту з різними текстовими смислами, поняттями; на когнітивному – асоціації, що 
перегукуються з іншими образами та маніфестують постійні асоціативні зближення 
ключових понять світобачення у філософській ліриці Ф.І. Тютчева.  

Метафоричні моделі створено на основі асоціативного потенціалу слова на 
основі взаємодії лексики в межах асоціативної низки. Семантичний рівень виступає 
основним в аналізі структури понять у поетичному тексті, репрезентованих за 
допомогою всієї палітри синонімічних засобів мови, які асоціативно співвідносяться 
із поняттям. Основними способами в структуруванні поетичного смислу, що 
вможливили виокремлення понять «хаос», «космос», «день», «ніч», «життя», 
«смерть» у філософській ліриці Ф.І. Тютчева, є метафоричні моделі, актуалізація 
когнітивних ознак поняття, взаємодія лексики різних метафоричних моделей. 
Взаємодія індивідуально-авторських асоціативних кореляцій у формуванні понять 
у лексичній структурі поетичних текстів Ф.І. Тютчева є виявом його 
світосприйняття. Асоціативний взаємозв’язок і взаємозумовленість ключових 
понять світобачення поета («хаос», «космос», «день», «ніч», «життя», «смерть») 
сприяє лексичному втіленню філософської концепції поета, що становить динамічну 
єдність трьох мегасфер: «хаос» vs «космос», «день» vs «ніч», «життя» vs «смерть». 
Пронизуючи віршові тексти, метафоричні моделі організують онтологічний образ 
світу у Ф.І. Тютчева, у якому людина й природа постають як нерозривна єдність. 

Регулярне звернення до асоціативного словника уможливило виявлення 
асоціативних ознак метафоротворення в поезії Ф.І. Тютчева. Зазначимо, що 
відомості з асоціативного словника (стимул → реакція) часто не збігаються 
з контекстуальними значеннями лексем у автора. Саме це підтверджує той факт, що 
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для поета характерне індивідуально-авторське світосприйняття, фіксування першої 
асоціації, що є завжди субʼєктивною. Асоціативні словники ж відбивають 
стереотипне асоціативне мислення, а в поезії Ф.І. Тютчева втілено креативне 
мислення, відтворене в метафорах. 

Отже, у дисертації розглянуто філософську поезію Ф.І. Тютчева в її 
лінгвокогнітивному аспекті, повʼязаному з визначенням базових понять і способів 
їхньої метафоризації. Незважаючи на те, що проаналізовано лише деякі поняття 
й невелику частину семантичного багатства мови Ф.І. Тютчева, установлено, що 
його поезія є невичерпним джерелом відкриттів і надає можливість для 
повного лінгвокогнітивного аналізу. 
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Метафоричний потенціал мови Ф.І. Тютчева досліджувався 
в лінгвокогнітивному аспекті, що сприяло розширенню уявлення про природу 
ключових понять у його поезії, а також уможливило системний опис метафоричних 
моделей, виявляючи загальновідомі та індивідуально-авторські складові.  

У філософської поезії Ф.І. Тютчева художня картина світу реалізується 
в мегасферах «хаос» vs «космос», «день» vs «ніч», «життя» vs «смерть», що 
є джерелами створення метафоричних моделей «хаос → першооснова життя», «хаос 
→ нічна стихія»,  «хаос → безодня», «хаос → сон», «космос → земля ↔ небо», 
«космос → день», «космос → ніч, «космос → природа», «день → світло», «день → 
дрімота», «ніч → сутінки», «ніч → світло», «ніч → звук», «життя → природний 
цикл», «життя → водна стихія», «життя → день», «життя → вогонь», «життя → 
сон», «життя → мандрівка», «життя → мить», «життя → коло», «смерть → кінець», 
«смерть → поріг / двері», «смерть → сон», «смерть → любов», «смерть → тьма», 
«смерть → згасання». 

Різноманітність лексико-граматичних засобів мовної актуалізації аналізованих 
понять указує на їхню соціальну значущість в когнітивній картині світу 
Ф.І. Тютчева. Основою метафоризації ключових понять служать: на семантичному 
рівні – асоціативні ознаки, що зумовлюють співвіднесеність того чи того елемента 
лексичної структури тексту з різними текстовими смислами, з різними поняттями; 
на когнітивному рівні – «асоціативні перехрещування», що маніфестують постійні 
асоціативні зближення ключових понять світобачення в філософській ліриці 
Ф.І. Тютчева. 

Ключові слова: метафора, метафорична модель, лінгвокогнітивний аспект, 
мегасфера, поняття «хаос», «космос», «день», «ніч», «життя», «смерть», асоціативна 
ознака. 

АННОТАЦИЯ 
Каменева И.А. Метафорические модели в философской лирике 

Ф.И. Тютчева: лингвокогнитивный аспект. – Квалификационная работа на 
правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.02 – русский язык. – Харьковский национальный 
педагогический университет имени Г.С. Сковороды МОН Украины. – Харьков, 
2020. 

Метафорический потенциал языка Ф.И. Тютчева исследовался 
в лингвокогнитивном аспекте, что способствовало расширению представления 
о природе ключевых понятий в его поэзии, а также позволила системно описать 
структуру метафорических моделей, выявляя в их содержании стереотипные 
и индивидуально-авторские составляющие.  

В философской поэзии Ф.И. Тютчева художественная картина мира 
реализуется в мегасферах «хаос» vs «космос», «день» vs «ночь», «жизнь» vs 
«смерть», являющихся источниками создания метафорических моделей «хаос → 
первооснова жизни», «хаос → ночная стихия», «хаос → бездна», «хаос → сон», 
«космос → земля ↔ небо», «космос → день», «космос → ночь, «космос → 
природа», «день → свет», «день → дремота», «ночь → сумрак», «ночь → свет», 
«ночь → звук», «жизнь → природный цикл», «жизнь → водная стихия», «жизнь → 
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день», «жизнь → огонь», «жизнь → сон», «жизнь → странствие», «жизнь → миг», 
«жизнь → круг», «смерть → конец», «смерть → порог/дверь», «смерть → сон», 
«смерть → любовь», «смерть → тьма», «смерть → угасание». 

Разнообразие лексико-грамматических средств языковой актуализации 
анализируемых понятий указывает на их значимость в когнитивной картине мира 
Ф.И. Тютчева. Основой метафоризации ключевых понятий служат: на 
семантическом уровне – ассоциативные признаки, обусловливающие 
соотнесенность того или иного элемента лексической структуры текста с разными 
текстовыми смыслами, с различными понятиями; на когнитивном уровне – 
«ассоциативные переклички», манифестирующие постоянные ассоциативные 
сближения ключевых понятий мировидения в философской лирике Ф.И. Тютчева.  

Ключевые слова: метафора, метафорическая модель, лингвокогнитивный 
аспект, мегасфера, понятия «хаос», «космос», «день», «ночь», «жизнь», «смерть», 
ассоциативный признак. 

SUMMARY 
Kameneva I.A. Metaphorical models in the philosophical lyrics of 

F.I. Tiutchev : linguo-cognitive aspect. – Manuscript. 
The thesis for the Candidate Degree in Philology, specialty 10.02.02 – Russian 

language. – H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ministry of 
Education and Science of Ukraine.– Kharkiv, 2020. 

Metaphorical potential of Tiutchev language has been studied in the linguocognitive 
aspect. Using the method of linguocognitive analysis of Tiutchev’s philosophical lyrics 
helped to expand the representation of key concepts in his poetry, and also made it 
possible to describe systematically the structure of metaphorical models, revealing in their 
content well-known and individual-author components. In the thesis the metaphorical 
model is understood as the scheme of verbalization of the concepts correlated in the 
analog-associative plan existing in human consciousness, combining such parameters, as 
initial and new denotative-conceptual spheres and an associative criterion. 

The scientific novelty of the work lies in the systematic analysis of the metaphor of 
Tiutchev’s philosophical lyrics, created on the basis of the interaction of the metaphorical 
models components, and in an attempt to interpret the models in the linguocognitive 
aspect. The study identifies key concepts as sources for the formation of metaphorical 
models that form the megaspheres «chaos» vs «space», «day» vs «night», «life» vs 
«death». On the basis of the author’s contexts, which reflect the individual worldview of 
the poet, connected with the mythological, philosophical understanding of the world, it has 
been distinguished the cognitive features that form the structure of key concepts of 
metaphorical models in the Tiutchev’s poetry. 

The key concepts «chaos», «space», «day», «night», «life», «death» are objectified 
in the lexical structure of the poet's philosophical works through a system of verbal 
representatives and the author’s intentions, on the basis of which cognitive connections are 
revealed. The components of the seven concepts contain a number of basic cognitive 
features represented by key lexemes, their associates. Metaphorical representation 
provides opportunity to organize the ways of concepts representation, to reveal distinctive 
understanding based on different ways of lexical explication and semantic modification. 
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The thesis considers the philosophical poetry of Tiutchev in the linguo-cognitive 
presentation, associated with the definition of basic concepts and methods of their 
metaphorization. The research establishes key concepts as a source of creating 
metaphorical models that form the megasphere «chaos» vs «space», «day» vs «night», 
«life» vs «death». Based on the contexts created by the author, reflecting the individual 
author's worldview of the poet, associated with the mythological, philosophical 
understanding of the world, it has been emphasized cognitive features that form the 
structure of key concepts of metaphorical models in the poetry of Tiutchev. 

In the philosophical poetry of Tiutchev picture of the world is realized in the mega-
spheres «chaos» vs «space», «day» vs «night», «life» vs «death», which are the sources 
for the creation of metaphorical models «chaos → the fundamental principle of life», 
«chaos → night», «сhaos → abyss», «chaos → dream», «space → earth ↔ sky», «space 
→ day», «space → night», «space → nature», «day → light», «day → nap», «night → 
dusk», «night → light», «night → sound», «life → natural cycle», «life → water», «life → 
day», «life → fire», «life → dream», «life → wandering», «life → moment», «life → 
circle», «death → end», «death → threshold / door», «death → dream», «death → love», 
«death → darkness», «death → extinction». 

Metaphorization of concepts within the megaspheres, represented by the oppositions 
«chaos» vs «space», «day» vs «night», «life» vs «death», is the basis of individual-author 
worldview. The basis of metaphorization in key concepts at the semantic level are 
associative features that determine the correlation of a particular element of the lexical 
structure with different textual meanings, with heterogeneous concepts; at the cognitive 
level – associative intersections, which manifest the constant associative convergence of 
key concepts of worldview in Tiutchev’s philosophical lyrics. 

Metaphorical models are created on the basis of the associative potential of a word 
at the syntagmatic level or on the basis of the interaction of vocabulary within the 
associative circle. The semantic level is the main in the analysis of the concepts structure 
in the poetic text, which are represented by the whole set of synonymous means of 
language, associatively correlated with the concept. 

Interaction of individual-author associative correlations in the formation of concepts 
in the lexical structure of Tiutchev’s poetic texts is a manifestation of his worldview. The 
associative relationship and interdependence of the key concepts of the poet’s worldview 
(«chaos», «space», «day», «night», «life», «death») contributes to the lexical embodiment 
of the poet’s philosophical concept, which is a dynamic unity of three megaspheres 
«chaos» vs «space» , «day» vs «night» , «life» vs «death».  

Key words: metaphor, metaphorical model, linguo-cognitive aspect, megasphere, 
concepts «chaos», «space», «day», «night», «life», «death», associative sign. 
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