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АНОТАЦІЯ 

 

Камєнєва І.А. Метафоричні моделі у філософській ліриці 

Ф.І. Тютчева: лінгвокогнітивний аспект. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук за 

спеціальністю 10.02.02 – російська мова. – Харківський національний 

педагогічний університет імені Г. С. Сковороди МОН України, Харків, 2020. 

Лінгвокогнітивний напрям сучасної лінгвістики сформувався на 

початку ХХІ ст. як інтегрована галузь науки, що виникла на стику 

лінгвістичної семантики, лінгвокогнітології та лінгвокультурології. Основне 

питання когнітивної семантики полягає в дослідженнї співвідношення 

когнітивних і мовних одиниць, кореляції когнітивного змісту і мовних 

значень. Дослідження когнітивної семантики слова потребує розмежування 

семантичного і когнітивного рівней аналізу, мовних та енциклопедичних 

знань, вивчення їх співвідношення. Наукова новизна роботи полягає 

в системному аналізі метафорики філософської лірики Ф.І. Тютчева, 

створеної на ґрунті взаємодії компонентів метафоричних моделей, і у спробі 

інтерпретувати 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 когнітивних 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. 

Здійснено огляд наукових праць, 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. 
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У результаті проведеного аналізу в дисертаційній роботі виділено 

метафоричні моделі в поезії Ф.І. Тютчева, розроблені принципи їхньої 

класифікації з урахуванням особливостей системності лексики в мові взагалі 

і в художньому поетичному тексті зокрема, визначено прямі і переносні 

вживання кожного поняття, вказані випадки характерного для поета 

суміщення значень. 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. Ключові 

поняття «хаос», «космос», «день», «ніч», «життя», «смерть» об'єктивуються 

в лексичній структурі філософських творів поета через систему вербальних 

репрезентантів і інтенцій автора, на підставі яких виявляються когнітивні 

зв’язки понять. Складові семи понять містять ряд основних когнітивних 

ознак, репрезентовані ключовими лексемами, їхніми асоціатами. 

Метафорична представленість уможливила впорядкувати способи 

репрезентації понять, виявити своєрідне розуміння, засноване на різних 

способах лексичної експлікації і семантичної модифікації. 

На підставі вивчення метафоричних репрезентацій структуровано 

когнітивну модель мегасфера «хаос» vs «космос» у філософській ліриці 

Ф.І. Тютчева. Поняття «хаос» представлено метафоричними моделями 

«хаос → першооснова життя», «хаос → нічна стихія», «хаос → безодня», 

«хаос → сон». На семантичному рівні поняття «хаос» експліковано 

метафорами. Репрезентанти досліджуваного поняття детерміновані 

когнітивними ознаками «час», «водний простір», «світло / колір», «звук / 

слабке звучання», «спокій», ознаки поняття «хаос» зумовлені його 

входженням у парадигмальні зв’язки і контекстуальним функціонуванням. 

Виділено асоціативно пов’язане з поняттям «хаос» поняття «дисгармонія», 

яке є одним з ознак хаосу. Образ хаосу інтерпретується Ф.І. Тютчевим як 

відображення безладу і як прояснюючий сутність явищ початок, як вияв 

дисгармонії в душі і природі. Виявлено, що ці ознаки актуалізуються 

в метафорах з негативною і позитивною семантикою, що підкреслює різне 
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сприйняття поняття «хаос». Поняття «хаос» наділяється позитивною 

семантикою, коли в процесі метафороутворення бере участь асоціативна 

ознака «гармонія». 

У проаналізованих метафоричних репрезентаціях і виявлених 

кореляцій виділено такі когнітивні моделі поняття «космос»: «космос → 

земля ↔ небо», «космос → день», «космос → ніч»,«космос → природа». На 

семантичному рівні поняття «космос» репрезентовано метафорами, опис 

яких здійснюється через зазначення асоціативних ознак «звук», «світло», 

«рух», «простір». Актуалізація поняття свідчить про те, що поняття «космос» 

уособлюється як вселенський спокій, гармонія. Асоціативна ознака 

«дисгармонія» наділяє образ космосу негативною конотацією. 

Поняття «космос» у протиставленні поняттю «хаос» у філософській 

ліриці Ф.І. Тютчева не трапляється як окрема номінативна одиниця. 

Сукупність смислів, що могли б бути позначені поняттям «космос» поет 

передає через застосування лексичних одиниць з семою ‘гармонія’, 

‘природа’, ‘впорядкованість’. Це корелює з античним розумінням 

Ф.І. Тютчевим космосу. 

У філософській ліриці Ф.І. Тютчева виділено п’ять метафоричних 

моделей, що належать до мегасфера «день» vs «ніч». Поняття «день» 

представлено метафоричними моделями «день → світло», «день → дрімота». 

Репрезентанти моделі детерменіровані стійкими уявленнями про денний час, 

опис яких здійснюється через колористичне сприйняття. Поєднання 

об’єднання асоціативних ознак «світло», «звук» і «статика» створює відчуття 

тиші і спокою в природі, відображаючи слабо виражені ознаки вияву життя. 

На основі аналіз матеріалу виявлено наступні метафоричні моделі 

поняття «ніч»: «ніч → сутінки», «ніч → світло», «ніч → звук». 

У метафоротворенні моделей беруть участь асоціативні ознаки «світло», 

«відсутність світла», «звук», «тиша». 

Виділено найбільш продуктивну мегасферу «життя» vs «смерть». 

Проаналізований корпус метафоричних репрезентацій понять «життя» 
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і «смерть» з визначенням базисних метафор, а також їхніх кореляцій 

з поняттями інших метафоричних моделей уможливлює позначити складові 

індивідуально-авторської когнітивної моделі понять «життя» і «смерть». 

Відзначено, що метафоричну модель поняття «життя» складають такі моделі: 

«життя → природний цикл», «життя → водна стихія», «життя → день», 

«життя → вогонь», «життя → сон», «життя → мандрівка», «життя  → мить», 

«життя → коло». 

Різноманітність лексичних засобів мовної об’єктивації поняття «життя» 

свідчить про його значущість для створення індивідуально-авторської 

картини світу. Семантичний аналіз дає підстави вказати ряд репрезентантів 

поняття, що мають різні асоціативні ознаки. Продуктивнішими в процесі 

метафоризації аналізованого поняття є когнітивні ознаки «якість», «час», 

«звук», «колір», «швидке рух». Поняття «життя» характеризується як 

позитивними, так і негативними якостями. Мовна концептуалізація поняття 

«життя» є осмисленням її сутнісних ознак через вербалізацію. Це осмислення 

відбувається не прямим відбиттям дійсності в свідомості поета, а через 

емоції, переживання, асоціації. 

Поняття «життя» в поезії Ф.І. Тютчева корелює з поняттям «смерть», 

яке представлено метафоричними моделями «смерть → кінець», «смерть → 

поріг / двері», «смерть → сон», «смерть → любов», «смерть → тьма», 

«смерть → угасання». На семантичному рівні образ смерті репрезентовано 

метафорами, що відзеркалюють індивідуально-авторське уявлення. Основу 

поняття «смерть» складають колірні, звукові асоціати, когнітивні ознаки 

«кінець», «трагедія», «час», «простір». 

Метафоризація понять усередині мегасфер, представлених опозиціями 

«хаос» vs «космос», «день» vs «ніч», «життя» vs «смерть», основу 

індивідуально-авторського світогляду. На основі співвіднесеності 

когнітивних ознак понять, що входять до опозиції, виявлено низку 

властивостей репрезентацій метафор: множинність, цілісність, динамічність. 
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Простежено, що основою метафоризації ключових понять є асоціативні 

ознаки, що зумовлюють співвіднесеність того чи іншого елемента лексичної 

структури тексту з різними текстовими смислами, які маніфестують постійні 

асоціативні зближення ключових понять світобачення в філософській ліриці 

Ф.І. Тютчева. 

Проведені спостереження над особливостями вживання метафори 

в поезії Ф.І. Тютчева уможливили визначити поетику автора як семантичну, 

оскільки нові несподівані смисли, поєднання декількох семантичних пластів 

у віршах виникають найчастіше як результат метафоризації насамперед 

антропоморфної, всередині якої можна виділити семантичне перенесення за 

зовнішніми та внутрішніми людськими якостями. 

Наголошено, що метафоричні моделі створюються на основі 

асоціативного потенціалу слова на синтагматичному рівні або на основі 

взаємодії лексики в межах асоціативної низки. Семантичний рівень виступає 

як основний в аналізі структури понять у поетичному тексті, які 

репрезентуються всією сукупністю синонімічних засобів мови, асоціативно 

співвіднесених з поняттям. 

Відзначено важливу роль взаємодії індивідуально-авторських 

асоціативних кореляцій у формуванні понять у лексичній структурі 

поетичних текстів Ф.І. Тютчева, які 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 представляє 

собою динамічну єдність трьох мегасфер «хаос» vs «космос», «день» vs 

«ніч», «життя» vs «смерть». Пронизуючи увесь тютчевский текст, 

метафоричні моделі організують його онтологічний образ світу, у якому 

людина і природа постають як нерозривна єдність. 

Ключові слова: метафора, метафорична модель, лінгвокогнітивний 

аспект, мегасфера, поняття «хаос», «космос», «день», «ніч», «життя», 

«смерть», асоціативна ознака. 
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SUMMARY 

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

Tyutchev: linguocognitive aspect. – Qualification scientific paper, manuscript. 

Thesis for the Candidate Degree in Philology, speciality 10.02.02 – Russian 

Language. – H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ministry of 

Education and Science of Ukraine.– Kharkiv, 2020. 

The linguocognitive direction of modern linguistics was formed at the 

beginning of the XXI century as an integrated branch of science that emerged at 

the junction of linguistic semantics, linguocognitology and linguocultural studies. 

The main question of cognitive semantics is the question of the relationship of 

cognitive units and structures with language, about what part of the cognitive 

content and how it is fixed by language values. The study of cognitive semantics of 

the word requires a distinction between semantic and cognitive levels of analysis, 

language and encyclopedic knowledge, the study of their relationship. 

The scientific novelty of the work lies in the systematic analysis of the 

metaphor of Tyutchev’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 

Tyutchev’s poetry. 

As a result of the analysis it has been distinguished the metaphorical models 

in the Tyutchev’s poetry, developed the principles of their classification taking into 

account the peculiarities of the vocabulary system in language in general and in the 

poetic text in particular, identified direct and figurative uses of each concept, the 

cases of poetic combination of meanings. In Tyutchev’s philosophical poetry the 
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art picture of the world is realized in the megaspheres «chaos» vs «space», «day» 

vs «night», «life» vs «death», which are the sources of metaphorical models. 

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. 

Based on the study of metaphorical representations, the cognitive model of 

the megasphere «chaos» vs «space» is structured in Tyutchev’s philosophical 

lyrics. The concept «chaos» is represented by metaphorical models «chaos → the 

basis of life», «chaos → night», «chaos → abyss», «chaos → dream». At the 

semantic level, the concept «chaos» has been explained by metaphors.  

Repersentatives of the studied concept are determined by cognitive features 

«time», «water space», «light / colour», «sound / weak sound», «calm», features of 

concept «chaos» due to its entry into paradigmatic relations and contextual 

functioning. The poet acrualizes the concept «disharmony» associated with the 

concept «chaos», wchich is one of the chaos attribute. 

The image of chaos is interpreted by Tyutchev as a reflection of disorder and 

as clarifying the essence of the phenomena of the beginning, as a manifestation of 

disgarmony in the soul and nature. These features are actualized in metaphors with 

negative and positive semantics, which emphasizes the different perception of the 

concept «chaos» the concept «chaos» is endowed the positive semantics, when the 

associative feature «charmony» participates in the process of metaphor formation. 

In the analyzed metaphorical representations and identified correlations, it 

has been singled out the following cognitive models of the concept «space»: 

«space → earth ↔ sky», «space → day», «space → night», «space → nature». 
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At the semantic level, the concept of «space» is represented by the 

metaphors which discription carried out through the indication of associative 

features «sound», «light», «movement», «space». The actualization of the concept 

indicates that the concept «space» is personified as universal peace, harmony. The 

associative feature «disharmony» gives the image space a negative connotation. 

The concept «space» in contrast to the concept «chaos» in Tyutchev’s 

philosophical lyrics does not occur as a separate nominative unit. The set of 

meanings that could be denoted by the concept «space» the poet conveys through 

the use of lexical units with the seme «harmony», «nature», «order». This 

correlates with the ancient understanding space by Tyutchev. 

In Tyutchev’s philosophical lyrics it has been singled out five metaphorical 

models belonging to the megasphere «day» vs «night». The concept «day» is 

represented by metaphorical models «day → light», «day → drowsiness». 

Representatives of the model are determined by stable ideas about the time of day, 

the description of which is carried out through the color perception. The 

combination of the associative features «light», «sound» and «statics» creates 

a feeling of peace and calmness in nature, reflecting the faint signs of life. 

The analysis of the material made it possible to identify the following 

metaphorical models of the concept «night»: «night → dusk», «night → light», 

«night → sound». The meaning of the concept is formed at the semantic level by 

the metaphors. Associative features of «light», «absence of light», «sound», 

«silence» take part in metaphor formation of models.  

The most productive is the megasphere «life» vs «death». The analyzed 

metaphorical representations of the concepts «life» and «death» with the definition 

of basic metaphors, as well as their correlations with the concepts of other 

metaphorical models allows us to identify the components of individual-author 

cognitive model of concepts «life» and «death». The metaphorical model of the 

concept «life» consists of the following models: «life → natural cycle», «life → 

water element», «life → day», «life → fire», «life → dream», «life → travel», «life 

→ moment», «life → circle». 
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The variety of lexical means of linguistic objectification in the concept 

«life» shows its significance for the creation of an individual-authorial picture. 

Semantic analysis gives grounds to indicate a number of representatives of the 

concept that have different associative features. Cognitive features «quality», 

«time», «sound», «color», «fast movement» are more productive in the process of 

metaphorization in the analyzed concept. The concept «life» is characterized with 

both positive and negative qualities. Linguistic conceptualization of the concept 

«life» is the understanding of its essential features through verbalization. This 

comprehension is not a direct reflection of reality in the poet’s mind, but through 

emotions, experiences, associations. 

The concept of «life» in Tyutchev’s poetry correlates with the concept 

«death», which is represented by metaphorical models «death → end», «death → 

threshold / door», «death → sleep», «death → love», «death → darkness», «death 

→ extinction». At the semantic level, the image of death is represented by 

metaphors that reflect the individual-author’s point of view. The concept of 

«death» is based on color, sound associates, cognitive features «end», «tragedy», 

«time», «space». 

Metaphorization of concepts within the megasphers, represented by the 

oppositions «chaos» vs «space», «day» vs «night», «life» vs «death», is the basis 

of individual-author worldview. The correlation of the cognitive features of the 

concepts included in the opposition allows to identify a number of properties of the 

metaphor representations: plurality, integrity, dynamism. 

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 Tyutchev’s philosophical 

lyrics. 

New unexpected meanings, combinations of several semantic layers in 

Tyutchev’s poems often arise as a result of metaphorization, first of all, 
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anthropomorphic, within which one can distinguish semantic transfer by external 

and internal human qualities. 

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 Tyutchev’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 the three megaspheres «chaos» vs «space», «day» vs «night», 

«life» vs «death». Permeating the entire Tyutchev’s text, metaphorical models 

organize his ontological image of the world in which man and nature appear as an 

inseparable unity. 

Key words: metaphor, metaphorical model, linguocognitive aspect, 

megasphere, concepts «chaos», «space», «day», «night», «life», «death», 

associative feature. 
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ВСТУП 

 

У сучасній лінгвістиці, орієнтованій на людину, дослідження 

національної метафоричної системи й її елементів проводять у багатьох 

напрямах. 

Когнітивна лінгвістика, що зародилася в останній чверті двадцятого 

століття як результат переосмислення теоретичних положень про природу 

й функції мови, визначила нову сферу досліджень, сконцентрувавши увагу на 

зв’язок мови й свідомості людини. У центрі уваги мовознавців постали 

когнітивні механізми як когнітивні інструменти системи знаків, що 

відіграють роль у репрезентуванні й трансформуванні інформації. 

Одна із найважливіших якостей людської свідомості й розуміння 

навколишнього 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 дисертаційного дослідження стали праці таких 

українських й 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 нашій роботі зроблено спробу застосувати досягнення когнітивної 

лінгвістики й теорії метафоричного моделювання під час аналізу поетичних 

текстів Ф.І. Тютчева. У дисертації спиралися на дослідження В.Я. Брюсова, 

М.Л. Гаспарова, Л.Я. Гінзбург, М.М. Гіршмана, А.Л. Голованівського, 
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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. Когнітивний аналіз дає змогу не лише дослідити зовнішній, 

поверхневий рівень мовної семантики, а й звернутися до рівня ментальних 

репрезентацій для пояснення багатьох мовних явищ, що виявляє своєрідність 

індивідуально-авторського світобачення, розкриває закономірності 

художнього мислення Ф.І. Тютчева. 

Актуальність теми зумовлено 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 

поета, оскільки особливості метафоричної образності визначають реалізацію 

філософських поглядів поета. 

Творчість Ф.І. Тютчева є корисною для вивчення проблеми 

співвідношення понять та індивідуально-авторської когнітивної моделі світу 

в усій його повноті, у зв’язку з тим, що Ф.І. Тютчев – поет-філософ, який 

глибоко аналізує навколишній світ. Разом із тим його світосприйняття 

й мовне світоуявлення неоднозначне. У творчості поета синтез 

християнських, міфологічних, філософських поглядів є підґрунтям творення 

метафоричної картини світу, об’єктивованої його поетичними текстами. 

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: 
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1) продемонструвати еволюцію теоретичних концепцій у дослідженні 

метафори;  

2) надати визначення понятям «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;  

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 Ф.І. Тютчева, у яких 

виявлено базові поняття, розкрито індивідуальний підхід до метафоричного 

моделювання світу. Обґрунтування вибору виділених понять й аналіз 

специфіки їхнього асоціативно-смислового взаємозв’язку здійснено на основі 

когнітивного аналізу вербальних репрезентантів (у роботі використано 

фактичний матеріал, одержаний шляхом суцільної вибірки метафоричних 

одиниць з поетичних віршів Ф.І. Тютчева).  

Зміст поставлених у роботі завдань визначив використання таких 

загальнонаукових і власне лінгвістичних методів дослідження: 

1) метод суцільної вибірки метафоричних одиниць використано для 

подальшого аналізу дослідження їхньої структури; 
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2) метод лінгвістичного моделювання застосовано для 

виявлення  й опису ключових метафоричних моделей із залученням прийому 

інтерпретації;  

3) метод когнітивно-семантичного аналізу метафоричної складової 

мовної картини світу дав змогу описати семантику слів у когнітивному 

аспекті для виявлення асоціативно-образних сенсів, розкриття значеннєвого 

різноманіття метафор;  

4) 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 у виявленні своєрідності 

поезії Ф.І. Тютчева, пов’язаної з розглядом основоположних опозицій його 

філософської концепції за допомогою комплексного вивчення засобів 

й способів вербальної репрезентації ключових понять моделей 

у лексичній і когнітивній структурі філософської лірики на основі 

метафоричних моделей. Визначено специфіку метафоричного моделювання 

у процесі асоціативного розгортання ключових понять у поезії Ф.І. Тютчева. 

Уточнено методологійну базу для проведення лінгвокогнітивного аналізу 

поетичного тексту, зроблено спробу дослідити текстоутворювальний 

потенціал когнітивних метафор поетичного тексту. Дисертаційна робота 
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є спробою дослідити метафоричні моделі, що відбивають когнітивну 

структуру текстів поета, світобачення якого можна охарактеризувати як 

синтез трьох різних культурних парадигм: античності, християнства, 

німецького романтизму. Теоретична значущість праці полягає також 

у можливості використання прийомів аналізу, матеріалів й висновків 

дослідження під час подальшого розроблення проблем формування сенсу 

у текстовій організації філософської лірики з погляду лінгвокогнітивного 

підходу до мови. 

Практична значущість роботи полягає у можливості використання її 

результатів у подальших дослідженнях метафори у поетичному тексті, 

а також під час викладання російської мови і літератури у школі та 

у дисциплінах, пов’язаних з вивченням лінгвокультурології, 

лінгвопоетики й когнітивної лінгвістики в закладах вищої освіти.  

Особистий вневок здобувача. Усі теоретичні положення та практичні 

результати розроблено й отримано в дисертації обноосібно. 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 
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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 дев’яти одноосібних статтях, п’ять із яких опубліковано 

в провідних фахових виданнях, затверджених МОН України, дві – 

у зарубіжних галузевих виданнях, а також у шести тезах. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаної літератури (246 позицій), двох 

додатків. Повний обсяг роботи становить 240 сторінок, обсяг тексту 

дослідження 215 сторінок (8,95 авт. арк.).  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МЕТАФОРИ В ЛІНГВОПОЕТИЦІ І ЛІНГВОКОГНІТОЛОГІЇ 

 

1.1. Еволюція теоретичних поглядів на метафору 

 

Усталене ще з античних часів визначення метафори (від 

грец. metaphora – «перенесення») як прихованого порівняння вказує на те, що 

це явище характеризується переосмисленням значення слова на підставі 

схожості. Метафоричне перенесення є основною ментальною операцією, яка 

пронизує всі сфери людської діяльності. Людина не лише виражає свої думки 

за допомогою метафор, але й міркує метафорами. Понятійна система, 

у межах якої людина мислить і діє, метафорична за своєю суттю, оскільки 

пізнання навколишнього світу відбувається на основі наявного знання, 

відштовхуючись від якого створюються нові поняття та їх вербалізація. 

Найчастіше використовується асоціативне мислення й відбувається 

перенесення найменування з однієї реалії на іншу. 

Метафора виявляється не тільки в мові, а й у мисленні. Конкретні 

поняття, властиві повсякденній свідомості, стають зразками для осмислення 

складних абстрактних понять і в мові, і в мисленні. Науковець Р. Гіббс, 

наприклад, звертає увагу на те, що «все, що можна сказати про 

спостережуваний світ, можна перенести на неспостережуваний, тобто 

замінити відповідною метафорою» (Gibbs, 2008, с. 309–319). Вчений 

припускає використання метафори у повсякденній мові й у поезії. 

Механізм метафоричного перенесення досліджено у класичних працях 

таких українських і зарубіжних мовознавців, як Ю.Д. Апресян, 

Н.Д. Арутюнова, О.М. Веселовський, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, 

В.П. Григорʼєв, Ю.М. Лотман, М.В. Нікітін, О.О. Потебня, Г.М. Скляревська, 

А.І. Смирницький, І.А. Стернін, В.М. Телія, Ю.М. Тинянов, В.Н. Топоров, 

Е.Т. Черкасова, П.В. Чесноков, Д.Н. Шмельов, Л.В. Щерба та багатьох інших 
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відомих лінгвістів, однак підходи відрізняються. Учені-мовознавці 

послідовно розвивали думку про неоднозначність й масштабність 

функціонування переносних значень у художніх текстах. 

Дослідники метафори визначають важливим значеннєвий аспект 

метафори, вивчаючи семантичні процеси, що створюють метафоричне 

значення, структуру сем, які становлять метафору, співвідношення сем 

у вихідному й метафоричному значеннях, механізми утворення метафори. 

Уперше поняття «метафора» з’явилося у працях давньогрецького 

філософа Аристотеля, що визначив його як «перенесення слова зі зміною 

значення з роду на вид, з виду на рід, або з виду на вид, або за аналогією» 

(Аристотель, 1983, с. 66). Так, за словами Г.М. Скляревської, 

давньоримський філософ Квінтіліан у своїх працях зазначав, що «метафора 

подарована нам самою природою» (Скляревская, 1993, с. 6). Онтологічну 

ознаку метафори, що характеризує природу відношень прямого 

й переносного значення (в лексико-семантичному аспекті), основного 

й допоміжного суб’єкта (в когнітивному аспекті), Аристотель вивчав як 

схожість, а у сучасній лінгвістиці цю ознаку пов’язують із суб’єктивною 

(антропоцентричною), асоціативною природою процесу метафоризації. 

Когнітивна метафора на відміну від структуральної розглядається як перенос 

з однієї абстракції на іншу та пояснення однієї абстракції за допомогою 

іншої. 

Для античної традиції важливим було питання про розуміння сутності 

явища метафори, зарахування його до засобів мови або поетичних тропів. 

Визнаючи сутність метафори у непрямому номінуванні, грецькі, а  й римські 

вчені цікавилися природою цього явища, його походженням. 

Антропоморфна й природна метафори – це основні фундаментальні 

метафори у поетичних текстах, у яких відображено зв’язки «природа –

людина». Осмислюючи природу, людина бере образи всередині себе, тому 

антропоморфний метафоричний механізм відбиває концептуальні знання 

й уявлення, накопичені людиною у процесі історичного розвитку, не тільки 
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про природу, а й про саму себе. Зародження її у європейській традиції 

відбулося в найдавніші часи, коли людина лише почала усвідомлювати своє 

місце у світі й претендувати на верховенство у ньому (уперше 

антропоморфні образи з’являються у фольклорі), у період античності 

«олюднювальні» метафори набувають вигляду засобів, що виражають 

філософський й політичний початок життя, зберігають вони таке 

призначення навіть у епоху тимчасового відходу виразного початку поетики 

на другий план – у Середньовіччі, коли персоніфікацію й метафору розуміли 

як одне й теж саме (Лихачов (1971)). Слід зауважити, що в епоху Середніх 

віків інтерес до теорії метафори, як й до всієї лінгвістики, послабшав. Учені 

користувалися роботами античних авторів і, визнаючи їх винятковий 

авторитет, відмовлялися від власних досліджень у цій сфері. Раціоналісти 

Нового часу Томас Гоббс, Джон Локк уважали, що метафора не здатна 

правильно передавати й виражати закладену думку. 

За часів же бароко – XVII століття – метафору вважали практично 

єдиним способом тлумачення того, що відбувається у світі. 

У Новий час метафора, особливо антропоморфна, знову 

виявляється у сфері уваги філософів й філологів, стає життєво необхідною 

для контекстів, що відрізняються великою виразністю. 

Епоха Просвітництва репрезентує власний погляд на осмислення 

сутності метафори. Так, Дж. Віко вбачав у ній «перенесення виразів на речі 

неживі з людського тіла» (Віко, 1940, с. 146). Це те, що у сучасній лінгвістиці 

називають антропоморфною метафорою. Концепція Дж. Віко у XVIII столітті 

стає провідною, поступово витісняючи дослідження Аристотеля та інших 

античних авторів. 

Усе XIX століття готувало основу для розвитку концепцій метафори, 

зумовлених накопиченням знань й розширенням теоретичних досліджень, які 

починають порушувати більше різноманітних аспектів явища. 

Серед вітчизняних філологів одним з перших, хто пов’язував метафору 

з пізнанням світу людиною, став О.О. Потебня. Науковець підкреслював, що 
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метафоричність виразу починається одночасно зі здатністю людини 

усвідомлювати, утримувати відмінність між суб’єктивним початком 

пізнавальної думки й тим її перебігом, яке ми називаємо дійсністю, світом, 

об’єктом. Визнаючи метафору одним зі способів поповнення словникового 

складу, мовознавець розумів метафоричне перенесення значень як 

найважливіший спосіб розвитку мовної семантики (Потебня, 1999, с. 45). 

Дослідник О.О. Потебня вперше звернув увагу на двоплановость метафори 

як її онтологічну властивість: «Міф є словесним вираженням такого 

пояснення (апперцепції), за якого образу, що пояснює й має лише 

суб’єктивне значення, приписується об’єктивність, дійсне 

буття у пояснюваному» (Потебня, 1989, с. 259). Це положення беруть за 

основу сучасні дослідники , які розвивають когнітивне уявлення метафори. 

Дослідивши психологічну сутність метафори, О.О. Потебня виділив 

звʼязуючу ланку між двома предметами й назвав її засобом апперцепції. 

Лінгвіст, опрацьовуючи це питання, установив, що метафоричне перенесення 

здійснюється на основі загального семантичного компонента, який однаково 

релевантний для обох елементів метафори та об’єднує їх у загальне 

семантичне поле: «Під час створення слова, як само і у процесі 

мовлення й розуміння, що відбуваються за одними законами зі створенням, 

отримане вже враження зазнає нових змін, ніби вдруге сприймається, тобто, 

одним словом, піддається апперцепції» (Потебня, 1999, с. 99). Виділений 

О.О. Потебнею спосіб наявний завжди, коли сприймання доповнюється 

й пояснюється відомими нам фактами. 

Нерозривний зв’язок мислення й мови підкреслювали не тільки 

лінгвісти, літературознавці, а й філософи. «Троп – не та форма, у яку 

виливається готова поетична думка, але та форма, у якій вона народжується», 

– писав послідовник О.О. Потебні А.Г. Горнфельд (Горнфельд, 1911, с. 335–

340). Особливості, узяті за основу тропів, привертають пильну увагу 

філософів.  
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О.Г. Петросова у своїй роботі звернула увагу на дослідження 

німецького філософа Ф. Ніцше, який висунув ідею про те, що метафора є не 

тільки лінгвістичним феноменом, а й важливим компонентом пізнавальної 

діяльності: «Картина світу, створена людиною, ґрунтується на 

антропоцентричних поняттях, а стереотипи й кліше тієї чи іншої культури 

є якраз метафорами, образність яких давно втрачена» (Петросова, 2010, 

с. 263). Філософ підкреслив той факт, що мова допомагає людині пізнавати 

світ.  

Із другої половини XIX століття теорія метафори посідає чільне місце 

у працях зі семасіології, ономасіології, стилістики, лексикології, 

лексикографії.  

Швейцарський лінгвіст Шарль Баллі протиставив мовну й поетичну 

метафори (Балли, 1961, с. 331). Також дослідник порушував питання про 

розуміння образності: «Великі відмінності можуть бути виявлені у природі 

образів, в образній мові взагалі; нарешті, мовні факти, що викликають 

уявлення про певне соціальне середовище, символічне й соціальне 

забарвлення експресивних чинників різних мов підказали б чимало цікавих 

висновків» (Балли, 1961, с. 42–43). Науковець уперше припустив, що 

метафора залежить від безлічі екстралінгвістичних й інтралінгвістичних 

чинників, однаково важливих й необхідних. Зараз уже не сперечаються про 

паралельне існування різних типів метафор, насамперед мовної й поетичної, 

але у час, коли жив Ш. Баллі, теоретичне обґрунтування подібного поділу 

стало справжнім проривом. Для того, щоб позначити суть метафоричного 

перенесення, використовують велику кількість термінів: поетична, художня, 

індивідуальна, індивідуально-авторська, тропеїчна, мовна, оказіональна. 

Багато дослідників поняття «художня метафора» визначають найбільш 

універсальним, оскільки воно містить характеристики, відбиті в інших 

поняттях (індивідуальний й творчий характер, оказіональність як 

неповторність, належність до певного типу тропів) (Вардзелашвілі 

(2002)). У міру того, як прагматичний аспект мовознавства стає все більш 
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важливим, а інтерес до семантики обґрунтовано посилюється, зображально-

виразне тлумачення метафори перестає видаватися значущим, на перший 

план висувається розуміння семантичної значущості метафори для створення 

художніх текстів. 

Дослідник А. Річардс називає метафору «всюдисущим принципом 

мови». На його думку, метафора діє не на рівні слів й значень, а на рівні 

концептуальних структур, що беруть участь у породженні мови. Учений 

зазначає, що «метафоричні процеси у мові, взаємообмін між значеннями слів, 

який ми спостерігаємо, вивчаючи експліцитні метафори, накладаються на 

світ, який ми сприймаємо і який також є продуктом більш ранньої або 

ненавмисної метафори» (Річардс, 1990, с. 56). Варто звернути увагу на ще 

один важливий момент теорії А. Річардса – виділення у структурі метафори 

двох компонентів: «змісту» або «основи», й «оболонки». «Зміст» – це ідея, 

щодо якої будується метафора, «оболонка» – це форма, що виражає цей 

зміст. 

Проаналізувавши наявні підходи до вивчення метафори, М. Блек 

пропонує теорію взаємодії. Він підкреслює, що метафоричний вираз має два 

різні суб’єкти (основний й допоміжний), які слід сприймати як системи 

об’єктів: «Метафора працює таким чином: до головного суб’єкту додана 

система «асоційованих імплікацій», пов’язаних із допоміжним 

суб’єктом. Ці імплікації зазвичай є «загальноприйнятими асоціаціями», 

пов’язаними з допоміжним суб’єктом, але у деяких випадках це можуть бути 

й нестандартні імплікації, установлені автором»(Black, 1955, с. 291). М. Блек 

звертає увагу також на те, що філософи, незважаючи на їх інтерес до мови, 

вважали, що метафори несумісні із серйозною думкою, тому необхідно 

уникати вживання слів у переносному значенні. У дослідженні він говорить 

про зв’язок між метафорою й порівнянням, про те, яка мета вживання 

метафор й у якому сенсі цей процес уважають «творчим». Аналізуючи 

приклади, учений доходить висновку, що, говорячи про метафори у цілому, 

ми маємо на увазі «слово або вираз, використаний у переносному значенні, 
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але інші слова у реченні вжиті буквально» (Black, 1955, с. 275). Відповідно до 

теорії М. Блека, у процесі метафоризації відбувається взаємодія двох 

концептуальних систем: до головного слова додається система асоціативних 

імплікацій. Метафора є результатом інтеракції понять, а не семантичних 

значень. 

Варіантом теорії взаємодії М. Блека є концепція Е. Маккормака, який 

описує метафору як процес, що перебігає на трьох взаємопов’язаних рівнях:  

1) «метафора як мовний процес» – у ній можливий рух від звичайної 

мови; 

2) «метафора як семантичний й синтаксичний процес, тобто пояснення 

метафори у термінах лінгвістичної теорії»;  

3)  «метафора як когнітивний процес» (Маккормак, 1990, с. 381).  

Причиною виникнення метафори дослідник уважав саме когнітивний 

процес, результат якого відбивається у мові. 

Слід зазначити, що багато дослідників теорії метафори намагалися 

об’єднати різні підходи. Так, спираючись на погляди М. Блека, П. Рікер 

продовжує розвивати теорію взаємодії. Її особливістю є те, що вона 

перебуває на межі когнітивістики й психолінгвістики та передбачає роботу 

одночасно над семантичною теорією метафори й психологічною теорією 

уяви та мислення. Семантичну теорію метафори становлять дослідження її 

здатності передавати абстрактну інформацію й репрезентувати правдиву 

інформацію про реальність, що знаходить втілення у філософських 

поетичних текстах. Когнітивна лінгвістика досліджує ментальні процеси, що 

відбуваються під час сприйняття дійсності, а матеріалом лінгвокогнітивного 

аналізу є мова. Науковець П. Рікер стверджує, що не можна здійснити 

повноцінний аналіз метафор, «не приписуючи семантичної функції тому, що 

видається простими психологічними особливостями, і, отже, не згадуючи про 

деякі супутні чинники, зовнішні щодо інформативного ядра» (Ricoeur, 1978, 

с. 143). У власній теорії дослідник ураховує той факт, що при метафоризації 

відбувається семантичний зсув на рівні пропозиції. 
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Сутність традиційних поглядів на метафору полягає у тому, що це 

явище «ґрунтується на схожості між описаними об’єктами» (Kövecses, 2010). 

Проблеми метафори й метафороутворення розв’язуються у семантичному 

й у семантико-стилістичному аспектах (традиційно метафору розглядали як 

засіб створення образності та спосіб прикрашати мову, тобто як троп).  

У вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці семантичний підхід до процесу 

метафоризації репрезентовано напрямом, який вивчає, з одного боку, семну 

структуру мовної та мовленнєвої метафори, з іншого боку, семантичні поля, 

до яких ця метафора належить у вторинному значенні (Арутюнова (1980); 

Вовк (1986); Гак (1999); Єрмакова (1984); Єрмоленко (2009); Кравець (2009); 

Кравцова (2014); Кубрякова (1981); Нікітін (1979); Новиков (1982); Падучева 

(2004); Скляревська (1993); Стернин (1985); Черкасова (1968); Шмельов 

(1973) й ін.). Для обґрунтування теоретичних основ дослідження ми 

спиралися на роботи С.Я. Єрмоленко, Л.В. Кравець, Ю.В. Кравцової, 

О.С. Кубрякової, Г.Н. Скляревської. Їхні праці присвячені вивченню 

семантичної, метафоричної мотивації та встановленню мотивуючих ознак 

метафоризації. Цим дослідженням властива інтеграція в когнітологію, що 

проявляється в актуалізації проблем метафоричного моделювання, які 

відображають ментальні процеси людини. 

Важливо відзначити, що представники семантичного напряму 

розмежовують метафору й близькі або суміжні мовні явища: метонімію, 

синекдоху, порівняльний зворот тощо. Так, у 60-х роках О.Т. Черкасова, яка 

зробила істотний внесок у розроблення теорії метафори, прагнула уточнити 

конкретний зміст поняття, що позначається словом метафора, відмежовуючи 

процеси й явища, щодо яких термінологічно виправданим з лінгвістичного 

погляду є застосування слова перенесення. Це не утворення нових 

слів, а використання відомих лексичних одиниць для позначення 

предметів й явищ, які не мають ще свого найменування (первинна номінація 

у широкому сенсі слова, що складається з термінотворення, і з явища так 

званої «функціональної номінації»), а також використання відомих слів для 
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умовного перейменування предметів й явищ, які вже мають своє 

найменування. У перерахованих випадках назва одного предмета 

переноситься (уживається) для присвоєння імені іншому предмету. У цьому 

сенсі застосування поняття, що позначається словом перенесення, щодо 

метафори позбавлене внутрішньої основи, тому що метафоризація – це 

«глибоке внутрішнє семантичне перетворення слова, семантична еволюція 

його значення» (Черкасова, 1968, с. 29). Також О.Т. Черкасова відмежовує 

метафору від інших видів тропів, особливо критикуючи засноване на 

античних риториках визначення метафори як «скороченого порівняння». 

Дослідниця говорить про те, що поняття «порівняння» й «метафора» близькі, 

але не тотожні: порівняння як процес асоціацій за схожістю– категорія 

психологічна, а метафора – явище власне семантичне, що характеризується 

семантичною двоплановістю, яка виникає на підставі взаємодії лише 

лексичних значень слова; порівняння у метафорі виражається 

нерозчленовано, власне семантичними засобами (Черкасова, 1968, с. 34–35). 

Семантична двоплановість лексичної одиниці, що виражається у її потенції 

мати різні лексико-семантичні варіанти, які активують основне (перший 

план) й переносне (другий план) значення на рівні мінімальних одиниць 

плану змісту – сем, є передумовою метафоризації (Азнаурова, 

1977). Ця семантична подвійність є, на думку лінгвістів, основною 

властивістю метафори.  

В західній науці поряд із традиційним семантичним підходом до 

вивчення метафори існує принципово інший підхід, який ґрунтується на ідеї 

когнітивістики (М. Блек, М. Джонсон, Дж. Лакофф, Р. Лангакер, А. Річардс, 

М. Тернер, Ж. Фоконье). Саме розуміння й розвиток теорії зарубіжних 

когнітологів є важливим для нашого дослідження як у теоретичному, так 

і в практичному аспектах. Незважаючи на те, що вже минуло 50 років з появи 

перших праць з когнітивної лінгвістики, дослідження цих 

науковців є зразком системного опису метафори, на які ми 

спираємося в теоретичній і практичній частинах нашої роботи. 
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Аналіз метафори у аспекті її моделювальних можливостей описаний 

у межах лінгвокогнітивного підходу, що інтерпретує мову не як автономну 

систему, а як синергетичну систему, здатну до самоорганізації й зумовлену 

загальними когнітивними механізмами, як відкриту систему, властивості якої 

визначаються загальними процесами концептуалізації, пов’язаними з різними 

галузями людського знання. Саме такий лінгвокогнітивний підхід ми 

приймаємо у нашому дослідженні. 

Одним з основних положень когнітивної лінгвістики, що стосуються 

визначення природи мислення, є твердження про вагому роль, яку відіграють 

процеси відображення дійсності, й про значущість метафоричних 

образів у його структурах (Лакофф, Джонсон, 1990, с. 387–416). 

Метафору у цьому напрямі розглядають як найважливіший спосіб 

когнітивного моделювання дійсності, спосіб непрямого відображення 

світу у свідомості, репрезентований у мові у системах образних номінацій. 

Когнітивний підхід Дж. Лакоффа й М. Джонсона дав змогу остаточно 

вивести метафору за межі мовної системи й розглядати її як феномен 

взаємодії мови, мислення та культури (Чудінов, 2007, Будаев, 

2007). На переконання дослідників, мовні метафори є вираженням 

концептуальних метафор, за допомогою яких формується системний спосіб 

мислення про певні аспекти сутності: «Оскільки метафоричні вирази в мові 

системно співвіднесені з метафоричними концептами, ми можемо 

використовувати метафоричні вирази для вивчення природи метафоричних 

концептів й для розуміння метафоричної природи людської діяльності» 

(Лакофф, Джонсон, 2004, с. 28). Завдяки метафорі виникає нове знання про 

світ, й це знання об’єктивується у мовних формах, що репрезентують 

абстрактні поняття. 

Основна відмінність когнітивної семантики від традиційної 

полягає у тому, що у межах когнітивного підходу лінгвісти прагнуть 

пояснити мовні явища за допомогою звернення до інших когнітивних систем. 

Так, В.А. Маслова, описуючи методи лінгвокультурології, зазначає, що 
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«апарат аналізу метафори, запропонований Дж. Лакоффом, має велику 

пояснювальну силу й дає змогу отримати результати, важливі для 

розв’язання проблеми мови й культури» (Маслова, 2001, с. 34). Дослідник 

вказує, що когнітивна теорія метафори дає змогу встановлювати когнітивно 

зумовлені розбіжності між мовами, й такі відмінності свідчать про різне 

осмислення фрагментів світу певними народами. Метафору розглядають як 

елемент національної культури, що відбиває ментальність носія мови. 

Саме тому, на нашу думку, когнітивну метафору слід уважати тим 

самим ментальним механізмом, який дає змогу людині розпізнавати та 

використовувати у мисленні й мовленні схожі ознаки, що існують між 

різними класами об’єктів. Аналогія у метафорі відбиває дві найважливіші 

тенденції: прагнення до регулярності, з одного боку, 

й когнітивності, з іншого (Арутюнова, 1990, с. 8; Ліпілін, 1998, с. 30; 

Friedrich, 1991, с. 49; Steinhart, 2001, с. 5; Warren, 2003, с. 123). Тенденція 

когнітивності метафори є одним із засобів індивідуального сприйняття. 

Науковець А.П. Чудінов, ураховуючи ці тенденції, виділяє такі функції 

когнітивної метафори:  

1) когнітивна функція, що відповідає за обробляння й переробляння 

інформації, є основною, першорядною функцією;  

2) номінативна функція виражається у тому, що метафору 

використовують для фіксування знань у мові у випадках, коли  реалія не має 

чіткої назви;  

3) комунікативна функція полягає у тому, що за допомогою метафори 

передають інформацію;  

4) прагматична функція полягає у тому, що метафора впливає на 

адресата з метою отримати потрібний емоційний стан; 

5) зображувальна функція метафори виявляється у тому, що метафора 

допомагає автору зробити його мовлення експресивним;  

6) інструментальну функцію метафори застосовують у тому випадку, 

коли автор хоче передати власне бачення предмета, дії, що відбувається 
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(Чудінов, 2003, с. 21–49). У виділених функціях увагу закцентовано на 

пізнавальних аспектах метафори. Художній твір взагалі є інструментом 

пізнання світу. 

Результатом процесу метафоричної концептуалізації дійсності, 

специфіка якої визначається національною, соціальною й особистісною 

свідомістю, виступає певна система знань. Шляхом опису основних її 

елементів можна отримати цілісне уявлення про індивідуально-авторську 

картину світу. На думку О.С. Кубрякової, формули концептуальних метафор 

можна було б вважати «новими реальностями мови» (Кубрякова, 1999, с. 5). 

Лінгвіст розглядає когнітивну метафору не окремо, не ізольовано, а як 

частину розумового простору людини (Кубрякова, 1999, с. 55). Зазначена 

теза є важливою для нас, оскільки у нашому дослідженні виділені 

метафоричні моделі відбивають мисленнєві процеси Ф.І. Тютчева 

у вербальній репрезентації світу, природи, переданні почуттів, експлікації 

основних понять, які формують такі моделі. 

Широта об’єктних й предметних меж метафорології як основної 

наукової сфери відбиває неоднозначність розв’язання проблеми 

метафори у лінгвістиці. Проте, на думку В.В. Петрова, усе різноманіття 

дослідницьких підходів до вивчення метафори можна звести до двох різних 

напрямків – семантичного й когнітивного: «Із позицій першого, механізм 

й результат перенесення добре описуються за допомогою концепції значення. 

У межах другого – основну роль відіграє знання», – пише дослідник (Петров, 

1990, с. 135). Позиція В.В. Петрова близька авторам «Короткого словника 

когнітивних термінів», згідно з якою концептуальний рівень протиставлений 

семантичному (мовному) (Кубрякова, 1996, с. 92). 

У кінці ХХ – на початку ХХІ століть українські вчені активніше 

досліджують метафору у когнітивному аспекті, а концептуальний аналіз 

метафори здійснюють на матеріалах художніх текстів. Метафору вивчають у 

лексико-семантичному й лінгвістичному аспектах В.Г. Домбровський, 

С.Я. Єрмоленко, Т.А. Космеда, Ю.В. Кравцова, А.Н. Синявський, 
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О.Б. Ткаченко. Так, В.Г. Домбровський описував ознаки метафори, її типи, 

говорив про те, що «кожна мова послугується іншого роду образними 

висловами, згідно із способом мислення даного народу» (Домбровський, 

1993, с. 45-56). Водночас українські лінгвісти і літературознавці трактували 

метафору як прикрасу мови.  

Вивчаючи проблему метафори, дослідниця С.Я. Єрмоленко визначала 

її як образний засіб, показник індивідуально-авторського світобачення. 

Науковець також акцентувала увагу на таких поняттях як «метафора-

загадка», «метафора-речення», «метафора-контекст», «метафоричний 

словесний образ» (Єрмоленко, 1999, с. 423–425). Слід зауважити, що ці 

поняття можна застосувати в аналізі філософської лірики Ф.І. Тютчева, 

оскільки метафорою може бути окреме слово, речення і контекст. 

Системне лінгвістичне вивчення метафори, розпочате в кінці 

ХХ століття, було зумовлено активізацією мовностилістичних досліджень 

індивідуального стилю поетів: «… в аспекті естетики художнього слова, 

концептуалізації художньої мови, експлікації засобом поетичного слова 

мовної картини світу» (Єрмоленко, 2007, с. 116). Досліджуючи метафору 

у контексті семантики синтаксичних одиниць, С.Я. Єрмоленко встановила 

рівні метафоризації, яких набувають компоненти речення в синтаксичних 

дериватах (Єрмоленко, 1999, с. 423).  

Мовознавець О.О. Тараненко досліджував метафоричні моделі 

й репрезентував у наукових працях напрями метафоризації (Тараненко, 

1980). 

Розглядаючи метафору як мовну одиницю, А.К. Мойсієнко вбачав у ній 

не лише образ, який ґрунтується на переносному значенні слова, 

а й явище, у якому перетинаються й інші явища, які в реальному світі 

існують окремо (Мойсієнко, 1997).  

Різноманіття методів дослідження метафори можна звести до двох 

напрямів – традиційного й когнітивного. Традиційний напрям 

репрезентовано двома підходами: семантичним й семантико-стилістичним. 



36 
 

За семантичного підходу розглядають семну структуру метафори, а також 

семантичні поля, до яких ця метафора належить у вторинному значенні. За 

семантико-стилістичного підходу метафору розуміють як образний засіб, як 

один зі способів надання мовленню виразності. На думку прихильників 

когнітивного підходу, метафора – це насамперед ментальне явище, якому 

відведено основну роль у концептуалізації дійсності, тобто у організації, 

узагальненні людського досвіду, сприйнятті світу. Водночас метафору 

неможливо розглядати поза мовою лише як ментальне утворення, оскільки 

вона втілюється в мовних засобах.  

Слід зазначити, що результати традиційного й когнітивного 

дослідницьких підходів тісно пов’язані між собою. З одного боку, 

фундаментальні публікації, виконані у традиційному руслі, випередили 

когнітивні дослідження; з іншого боку, фахівці з когнітивної лінгвістики 

враховують досвід й досягнення, накопичені традиційною школою аналізу. 

Підхід до метафори як до лінгвокогнітивного феномену, до способу 

розуміння фрагмента дійсності, закріпленого в його найменуванні, визначає 

перенесення фокусу уваги дослідників із відношень мовної форми 

й семантики на співвідношення мовної семантики й когнітивних механізмів, 

що являють собою схеми обробки інформації, відбивають роботу свідомості 

людини, надають уявлення про способи структурування й концептуалізацію 

конкретних і абстрактних сутностей, забезпечують нескінченне розуміння 

смислів у тексті. 

Підбиваючи підсумки, хочемо підкреслити, що ми приймаємо новий 

лінгвокогнітивний підхід у дослідженні феномену поетичної метафори, 

оскільки вважаємо, що саме цей вектор сприяє виділенню й опису 

метафоричних моделей, вербалізованих у філософській ліриці Ф.І. Тютчева, 

відтворенню індивідуальних образних уявлень поета. Відтворення 

індивідуально-авторської картини світу здійснюємо за допомогою 

моделювання. 
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1.2. Метафоричне моделювання у поетичних текстах 

 

Задля подальшого аналізу метафоричного моделювання у поетичних 

текстах Ф.І. Тютчева, уважаємо за потрібне обґрунтувати термінологічний 

апарат дослідження, що містить такі поняття, як «метафоричне 

моделювання», «модель», «поняття», «асоціативна ознака». Труднощі з 

визначенням основних понять пов’язані з розумінням сутності основних 

характеристик метафори.  

Метафора є багатоаспектною структурою, що й пояснює наявність 

великої кількості підходів до інтерпретації цього явища. Незважаючи на 

багатовікову історію вивчення метафори, про що говорилося у § 1.1., 

виникають нові суперечки щодо визначення метафори, нові класифікації та 

підстави для метафоричного перенесення. Проблеми розуміння сутності 

метафори, її породження, класифікування тощо залишаються актуальними 

в дослідженнях сучасної лінгвістики, оскільки науковці дотепер активно 

вивчають процеси й моделі метафоризації (А.Н. Баранов (2009); 

С.Я. Єрмоленко (1999); Ю.В. Кравцова (2014); А.К. Мойсієнко (2006); 

А.П. Чудинов (2000)). 

Як правило, визначають дослідницькі підходи й процедури аналізу, 

ураховуючи обмеження предметної сфери, при цьому базовими визнають 

протиставлення. Дослідження метафоричного моделювання проводиться 

крізь призму первинних й вторинних значень метафоричного найменування, 

які асоціативно протиставлені. Вивчення способів мовного моделювання 

спирається на систему методів, вироблених у межах системно-структурного 

опису мови, насамперед на методи структурного аналізу семантики 

(Балашова (1998); Баранов (1991); Лагута (2003); Скляревська (1993); 

Чудінов (2001)). 

Так, Ж.А. Вардзелашвілі розглядає компонентний й дистрибутивний 

аналіз, за допомогою яких і моделюються опорні семантичні компоненти, 

залучені до механізму метафороутворювання (Вардзелашвілі, 2001, с. 32–37). 
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Прийоми моделювання метафор відбивають перехід від мовних до 

когнітивних структур. Щоб зрозуміти своєрідність текстової інтерпретації 

фрагмента світу у тексті, необхідно встановлення стереотипних знань носіїв 

мови, що фіксуються у тлумачних, енциклопедичних та асоціативних 

словниках. Методики текстологічного аналізу, структурні методи аналізу 

тексту вчені доповнюють методами культурологічного коментування та 

лінгвокогнітивного моделювання (Резанова, 2006, с. 11–19; с. 96–105). 

Лінгвокогнітивне моделювання фрагментів дійсності завжди суб’єктивне, 

тому що відбиває індивідуальне світосприйняття, світобачення, досвід. 

Основну тезу когнітивної теорії метафори, розроблену Дж. Лакоффом 

й М. Джонсоном, можна сформюлювати таким чином: метафоризація 

ґрунтується на взаємодії двох структур знань – когнітивної структури 

джерела та когнітивної структури цілі. У процесі метафоризації формується 

метафорична проекція, у результаті якої деякі сфери мети структуруються за 

зразком джерела. Сліди метафоричної проекції виявляються на рівні 

семантики речення й тексту. Сфера джерела – це більш конкретне знання, яке 

людина здобуває у процесі безпосереднього досвіду взаємодії з дійсністю. 

Сфера мети – менш конкретне, менш певне знання. Ядро метафоричної 

системи становлять метафори, що відповідають тезі «односпрямованості» 

(Лакофф (1990)). Одна з функцій метафори – когнітивна (функція здобування 

нового знання). У когнітивній метафорі відбивається не лише стале, звичне 

уявлення про світ. Так, поет у художньому творі, відштовхуючись від цього 

уявлення, хоче сказати про світ щось нове. Він уживає слово 

в нестандартному метафоричному контексті, утворючи вторинну номінацію, 

щохарактеризується найменшою стійкістю, більшою варіативністю 

семантики, що пов’язує слово зі світом. 

Слід зауважити, що в основі вірша з декількома когнітивними 

метафорами може лежати або одна основна сфера-мета й група допоміжних 

сфер-цілей зі сферами-джерелами, що до них належать, або кілька 

центральних сфер-цілей. У групі когнітивних метафор з центральними 
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сферами-цілями неможливо виділити одну основну. Це залежить від 

індивідуально-авторського задуму, тому окремого розгляду потребує 

й індивідуально-авторська метафора, її роль у формуванні та репрезентації 

домінантного сенсу поетичного тексту (Козлова (2015)).  

Стійкі відповідності між сферою джерела й сферою мети, зафіксовані 

мовній традиції, названо концептуальними метафорами. Концептуальні 

метафори можуть утворювати взаємопов’язані концептуальні структури – 

когнітивні моделі, які є когнітивними категоріями. Дослідники розглядають 

концептуальну метафору як один із когнітивних механізмів, що відбивають 

основний спосіб людського мислення. Концептуальну метафору побудовано 

на підставі базових культурних цінностей, тому вона є культурно 

зумовленою. Аналіз концептуальних метафор поета надає можливість 

виявити загальні закономірності метафоричного моделювання світу 

в поетичному тексті й сприяє відтворенню метафоричної картини світу, 

характерної для художньої літератури певної епохи. 

У нашій роботі ми розмежували терміни «концептуальний» 

й «когнітивний», уважаючи наіменування «когнітивний» більш широким, 

а «концептуальний» таким, що пов’язане з усталеним, сформованим 

поняттям. Згідно з дослідженнями лінгвістів С.Л. Попова й О.В. Радчук, 

«іноді, можливо, несвідомо, відбувається ототожнення когнітивного 

й концептуального, коли ігнорують той факт, що поняття когнітивного 

ширше за поняття концептуального» (Цит. за: (Радчук, 2018, с. 20–26)). 

Концептуальна метафора є загальномовною, когнітивна – індивідуально-

авторською, суб’єктивною. У когнітивній метафорі репрезентовано нове, 

оказіональне, індивідуально-авторське уявлення.  

Дослідниця Н.Д. Арутюнова підкреслює, що основне призначення 

когнітивної метафори – створювати нові значення: «Із засобів створення 

образу метафора перетворюється на спосіб формування відсутніх у мові 

значень». Метафоризація «виникає у результаті зсуву у сполучуваності 

означальних слів й створює полісемію» (Арутюнова, 1978, с. 340). 
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Характерними рисами когнітивної метафори, за Н.Д. Арутюновою, 

є: метафоризація предикатного значення означальних слів; створення нових 

значень (понять) під час метафоричного перенесення; роль інструмента 

пізнання (гносеологічна роль) (Арутюнова, 1978, с. 333–343).  

Термін «метафора» представники лінгвокогнітивного напряму 

розглядають як феномен, що має складну, не власне лінгвістичну й не власне 

когнітивну природу, як зумовлений у своєму існуванні мовними 

й когнітивними чинниками. Саме таке розуміння природи феномену, 

позначеного базовим терміном «метафора», спричинило максимально 

широке позначення меж його референції в працях лінгвістів. Науковець 

З.І. Резанова виділяє такі ознаки мовної метафори: вираженість мовними 

засобами; здвоєність сенсу на підставі аналогічного уподібнення предметів, 

ознак, процесів з виходом за межі природніх родів у логічних класифікаціях 

(Резанова, 2003, с. 26). Водночас до фокусу уваги потрапляють як «моменти 

інтегративні, які становлять внутрішню єдність зовні різних феноменів, що 

належать до мовних метафор й реалізовані у різних текстових позиціях, так 

і вияви варіативності, діалектика потенційного й реалізованого, узуальності 

й оказіональності, синхронного й історичного» (Резанова, 2003, с. 27). Як 

стверджує дослідниця, лінгвокогнітивний рух допускає можливість аналізу 

«від когнітивних структур / механізмів – до способів їх мовного втілення» 

й зворотний підхід «від мовних структур – до репрезентованих ними 

механізмів» (Резанова, 2003, с. 27). Для нашої роботи це важливо, оскільки 

на підставі метафоричних моделей можна проаналізувати мовні репрезентації 

характерних особливостей світосприйняття Ф.І. Тютчева, а також дослідити 

ментальні процеси, що відбуваються під час сприйняття поетом понять. 

Інтерпретація семантичних механізмів метафоричних номінацій за 

умови поєднання методів семантичного аналізу та когнітивного 

моделювання зумовлює виявлення механізмів розуміння фрагментів 

дійсності, репрезентованих системами мовних метафор, у результаті чого 

моделюється метафоричний фрагмент мовної картини світу (Арутюнова 
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(1990); Болдирєв (2001); Будаев (2011); Кравцова (2014); Кубрякова (1999)). 

Системний семантичний опис лексичних груп є основою для побудови 

лінгвокогнітивної моделі образної інтерпретації будь-якого фрагмента 

дійсності. 

Систематичне дослідження й опис метафоричних номінацій є досить 

інформативним для вибудовування мовної картини світу. Під час такого 

аналізу науковці виявляють зони смислів, так звані мегасфери, активно 

задіяні як основи створення метафоричних образів, визначають напрями 

їхньої метафоричної трансформації, специфіку образного переосмислення 

щодо інших смислових зон. При цьому інтерпретувальний потенціал 

вихідних номінативних значень метафоричних лексем виявляється у 

системах понять мегасфер (термін Ю.В. Кравцової) різної тематичної 

належності, об’єднаних спільністю їхнього прямого номінативного значення. 

Аналіз спрямований від метафоричних значень до інтерпретації систем 

вихідних номінативних значень мегасфер як мовних репрезентацій 

відповідного поняття. Така спрямованість аналізу сприяє виявленню 

семантичних моделей мови, формування яких ґрунтується на когнітивних 

структурах.  

Дослідниця Ю.В. Кравцова має власне уявлення про мегасферу, яку 

вона розуміє як «схожі понятійні сфери, що беруть участь у метафоризації» 

(Кравцова, 2014, с. 82). Мегасфери вказують на напрям метафоричної 

проекції з однієї сфери номінації у іншу.  

Залученість семантичних компонентів номінативних значень 

мегасфери як підстав для метафоричного уподібнення є мовним показником 

значущості смислів під час сприймання відповідного фрагмента дійсності. 

Аналіз усієї сукупності метафоричних перенесень дає змогу виявити 

когнітивну модель відповідної сфери дійсності. 

Лінгвокогнітивний аналіз процесу метафоризації передбачає вивчення 

семантики метафор як засобів поетичного мовлення й способу об’єктивації 

метафоричних понять. 
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Виявлення та опис систем метафоричних ключових понять, завдяки 

актуалізації яких моделюється фрагмент дійсності, сприяє формуванню 

специфічних понять, що містять образні компоненти. Аналіз метафоричних 

ключових понять є доказом того, що метафора – це насамперед засіб 

репрезентації ментальних, прихованих структур за допомогою образів 

фізичного, чуттєвого досвіду. 

У нашій роботі ми використовуємо термін «поняття», який, за 

твердженням О.В. Радчук, «здобуває нове осмислення у когнітивній 

лінгвістиці, що пов’язано з розвитком термінології як інтелектуальної мови 

сучасної лінгвістичної науки» (Радчук, 2019, с. 21). Термін «поняття», на 

думку дослідниці, використовують у багатьох науках, воно є більш 

універсальним, ніж термін «концепт». 

Дуже часто в наукових працях, у яких учені досліджують поняття, мову 

розглядають як допоміжний засіб, що застосовується у процесі вивчення 

ментальних структур. Так, деякі лінгвісти вивчення лексичної семантики 

розуміють як засіб отримання змісту поняття (Апресян (1995); 

Єрмакова (1984); Кубрякова (1980)).  

Опис понять, ужитих у поетичному тексті, сприяє реалізації ідеї 

комплексного розгляду метафори як ментально-вербального конструкта. 

Відтворення індивідуально-авторської картини світу вважаємо за доцільне 

проводити за допомогою моделювання. 

У теорії концептуальної метафори сутність метафоричного 

моделювання визначається як «розкриття імпліцитних паралельних значень, 

додаткових до експліцитно вираженого змісту метафоричних висловлювань» 

(Феденьова, 1999, с. 303). Метафоричне моделювання як метод пізнання, на 

думку Ю.Б. Феденьової, – це побудова моделей метафоризації, які 

відбивають стереотипи образного асоціативного мислення, особливості 

індивідуального сприйняття поета. 

Дослідник А.П. Чудінов виділяє два аспекти метафоричного 

моделювання, у процесі якого пошук способу відбувається інтуїтивно, 



43 
 

несвідомо, але його формування та адаптація приводить до подання моделі 

об’єкта (Чудінов (2001)). Учений підкреслює той факт, що метафорична 

модель пояснюється вже після утворення. Ознаки, що виділяються у процесі 

метафоричного найменування, завжди є значущими для опису властивостей 

об’єкта, однак асоціативні зв’язки формують вихідний образ об’єкта або 

ситуації. Тому метафорична модель, на думку А.П. Чудінова, репрезентована 

в тексті обмеженою кількістю мовних одиниць, але імпліцитно містить 

нескінченну кількість компонентів (Чудінов (2001)). 

Уважаємо, що найбільш прийнятним для опису метафор є термін 

«модель», хоча існує синонімічне поняття «парадигма». Це пов’язано з тим, 

що у основі формування моделі й парадигми лежить асоціація. 

Парадигматичні відношення іноді називають асоціативними.  

Слід зазначити, що поняття «модель» під час опису багатозначності 

вперше використав Д.М. Шмельов, який звернув увагу на поширеність 

«контекстно зумовлених метонімічних замін, що спираються на певну більш 

чи менш стійку семантичну модель» (Шмельов, 1964, с. 64). Науковець 

акцентує увагу на потребі належності слів до одного семантичного 

об’єднання, що є обов’язковою умовою розвитку паралелізму семантичних 

структур, розмежовує регулярні, відносно регулярні й нерегулярні вторинні 

значення, розглядає питання про продуктивність метонімічних 

й метафоричних перенесень. Вивчаючи однотипні семантичні перетворення 

у конкретних групах лексики, Д.М. Шмельов описує принципи, методи 

й прийоми дослідження багатозначності.  

У працях Ю.Д. Апресяна зроблено спробу визначити склад провідних 

моделей багатозначності для іменників, прикметників й дієслів, створити 

своєрідний перелік моделей із зазначенням ступеня їх продуктивності. 

Мовознавець ставить питання про критерії кваліфікації паралельних 

вторинних значень (Апресян, 1997). 

У дослідженні ми використовуємо термін «модель» й розуміємо його 

як ментальне створення, що відбиває процес пізнання навколишнього світу 
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та експлікується в мові. (Кравцова, 2014, с. 35). об’єктивних абстрактних 

моделей, за якими будуються метафори, дає змогу говорити про 

реконструкцію основи метафоричної картини світу у цілому для певного 

поетичного тексту. Якщо модель є абстрактною схемою, яка пов’язує 

метафору з поняттєвим рівнем, то контекст – ключовий елемент конкретного 

вживання метафор. Так, О.О. Потебня писав: «Якою б частиною мови не 

було не тільки метафоричне, але взагалі алегоричне слово, його 

алегоричність упізнається за контекстом» (Потебня, 1996, с. 34–52). 

Метафори, на думку вченого, формують цілісну внутрішньотекстову 

метафоричну систему.  

Аналіз робіт, пов’язаних з проблемою метафоричного моделювання 

засвідчив, що сформувалося два основні підходи до моделювання процесу 

метафоризації: когнітивний (А.Н. Баранов, Е.В. Будаєв, І.М. Кобозєва, 

А.П. Чудінов та ін.) й семантичний (Н.Д. Арутюнова, О.С. Кубрякова, 

Л.А. Кудрявцева, О.Н. Лагута, М.М. Лапшина, О.Б. Пономарьова, 

Г.М. Скляревська та ін.), згідно з якими метафору розглядають відповідно як 

когнітивну й семантичну модель. Опису метафоричних моделей у текстах 

присвячено чимало робіт, серед яких дослідження таких лінгвістів, як 

Т.С. Вершиніна, Р.Д. Керімов, Е.В. Колотніна, Ю.В. Кравцова, А.Б. Ряпосова, 

Ю.Б. Феденьова, І.А. Філатенко, О.М. Чадюк та ін.). Однак багато питань 

повязаних з семантико-когнітивним аналізом метафор залишаються 

дискусійними. 

Семантичний й когнітивний підходи до аналізу метафоричних моделей 

мають спільні моменти: єдність основних понять метафоричного 

моделювання, використання терміна «метафорична модель», спільність 

у виявленні вихідної й нової сфери метафоризації моделі.  

Існує безліч термінів для позначення метафоричних моделей, які 

образно репрезентують ту чи іншу денотативну (поняттєву) сферу. Для 

позначення такого моделювання мовознавці використовують терміни 

«архетип» або «метафоричний архетип» (Панченко, Смирнов (1976)), 
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«концептуальна метафора», «базисна метафора» (Лакофф, Джонсон (2004)), 

«ментальна модель» (Джонсон-Лерд (1988)), «метафорична модель» 

(Баранов, Караулов (1991)), «модель регулярної багатозначності» (Шмельов 

(1973); Чудінов (1988)), «метафоричне моделювання» (Кравцова (2014)) 

тощо. Усі ці терміни мають різну внутрішню форму, яка привертає увагу до 

лінгвістичних, загальнофілологічного, психологічного або когнітивного 

аспектів указаного явища, відбивають традиції різних наукових шкіл 

й напрямів (Чудінов, 2001, с. 13). 

Слід зазначити, що це пов’язано насамперед із тим, що дослідники 

розуміють термін «метафорична модель» неоднозначно, тому існують 

розбіжності у принципах класифікації, в описі моделей. Але під час опису 

метафори як когнітивної моделі виділяють такі обов’язкові параметри, як 

сфера-джерело, сфера-мета, а під час характеристики метафори як 

семантичної моделі – семантичні сфери твірного й похідного значень. Ці 

підходи об’єднує наявність трансферизації, перенесення найменування на 

основі асоціативної схожості. 

Під метафоричною моделлю ми розуміємо наявну у свідомості носіїв 

мови схему вербалізації корелятивних у асоціативному плані понять, яка 

є структурою, що містить вихідну й нову денотативно-поняттєві сфери 

й семантико-когнітивний формант (асоціативну ознаку), який визначаємо як 

поняттєво-смисловий елемент, що інтегрує різні сутності, подібні у будь-

якому відношенні. Семантико-когнітивний формант, який застосовується для 

опису метафоричної моделі, відображає системні відношення когнітивних 

й мовних структур, підкреслюючи сутність метафори як явища мови 

й мислення.  

У традиційній лінгвістичній семантиці для позначення смислового 

компонента вчені використовують різні термінопозначення для елемента, 

який пов’язує твірне й похідне значення: «асоціативний елемент» 

(Д.М. Шмельов), «асоціативна ознака» (Л.А. Новіков), «семантичний 

формант» (Н.П. Тропіна). На наш погляд, найбільш прийнятним для 
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визначення мотивувального компонента під час опису метафоричної моделі 

видається термін «асоціативна ознака», який тлумачать як «загальний 

змістовно-поняттєвий компонент» (Новіков, 1982, с. 203–204), який 

є суттєвою мотивувальною ознакою, що становить основу метафоричної 

проекції. Вивчення асоціативних ознак сприяє глибокому розумінню 

принципів формування лексико-семантичних парадигм.  

У монографії А.П. Чудінова «Метафорична мозаїка у сучасній 

політичній комунікації» (2003) наведено таке визначення метафоричної 

моделі: «Метафорична модель – це схема зв’язку між поннятєвими сферами, 

яка існує й утворюється у свідомості носія мови та яку можна репрезентувати 

певною формулою «Х – це У»» (Чудінов, 2003, с. 70). Ми будемо говорити, 

що Х подана як У на основі певної асоціативної ознаки. 

Основоположники когнітивної лінгвістики Дж. Лакофф й М. Джонсон 

запропонували розглядати один із різновидів когнітивної моделі, а саме 

метафоричну модель, як основну когнітивну операцію, яка на думку 

дослідників є найважливішим способом пізнання світу шляхом перенесення 

поняття з конкретної сфери у абстрактну. У результаті відбувається 

перенесення структури вихідної сфери у систему сфери, яка зазнає 

метафоричної експансії. 

Дослідники виділили також кілька типів метафоричних моделей на 

підставі відношень сфер джерела й мети між собою, серед яких особливу 

роль відводять онтологічним метафорам. Такі метафори ототожнюють 

людський досвід з об’єктами або речовинами. Одним із найбільш очевидних 

випадків онтологічної метафори є персоніфікація. У кожному подібному 

випадку нелюдське набуває властивостей людського. Особливістю 

персоніфікації є той факт, що у кожному конкретному випадку метафоризації 

використовуються різні властивості людини. Так, персоніфікація є загальною 

категорією, яку презентує широке коло метафор, кожна з яких ґрунтується на 

специфічних людських властивостях (Лакофф, Джонсон, 2004, с. 49–60). 

Слід зазначити, що у філософській ліриці Ф.І. Тютчева онтологічні метафори 
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займають провідне місце. Поет залучає метафори для створення мегасфер 

«хаос» vs «космос», «день» vs «ніч», «життя» vs «смерть», що є найбільш 

значущими для людини. Метафоричні моделі, що репрезентують кожне 

поняття мегасфери, є результатом творчої реалізації художнього мислення 

поета.  

На думку А.П. Грищенка, Г.М. Скляревської, А.П. Чудінова, якщо 

взяти за основу понятійну диференціацію сфер-джерел метафоричного 

моделювання, можна виділити п’ять основних розрядів моделей, 

актуалізованих у дослідженні: антропоморфна, зооморфна, фітоморфна, 

натуроморфна й артефактна (предметна) метафори (Грищенко, 1997, с. 141–

145), (Скляревська, 2004, с. 45–60), (Чудінов, 2001, с. 238). Названі моделі 

є когнітивними структурами вищого порядку й деталізуються вже 

у конкретних метафоричних висловах. Зауважмо, що у аналізованих 

поетичних текстах Ф.І. Тютчева переважає антропоморфна метафора. 

У виділених метафоричних моделях, що проаналізовані в практичних 

розділах, первинне і вторинне значення асоціативно пов’язане з людиною. 

У створенні поетичних текстів є важливим не лише передання 

суб’єктивного світовідчуття, утілене у метафорі, але й залучення метафори 

до тканини твору, а також сполучуваність метафори. Науковець А.Н. Баранов 

стверджує, що сполучуваність метафоричних моделей – це не лише 

особливість стилю, але й деякі закономірності лінгвістичної та когнітивної 

семантики, які виявляються у типах сполучуваності (Баранов, 2003, с. 73–74). 

На рівні лексичної семантики аналогом спільної сполучуваності метафор 

може бути лексична й семантична сполучуваність (за Ю.Д. Апресяном), а на 

когнітивному – взаємодія когнітивних структур – структур знань. Типи 

сполучуваності пояснюють, виходячи із семантичних й когнітивних 

принципів, які впливають на утворення тематичних полів. 

На думку А.М. Баранова, тематично пов’язані поля – «метафоричні 

моделі» (Баранов, 2003, с. 77). Оскільки метафоричні моделі є більш 

загальними, вони можуть складатися з більш вузьких моделей, що дає змогу 
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у процесі метафоризації виявити більш вузькі значення описуваного явища 

у поетичному тексті. Так, у Ф.І. Тютчева у різних метафоричних моделях ми 

спостерігаємо однакову асоціативну ознаку, що пояснюється тим, що 

«ступінь протиставлення мовної та розумової систем у різних випадках різна 

й визначається кількістю проміжних асоціацій, необхідних для сприйняття 

поєднання, й складністю їх створення» (Степанченко, 2014, с. 66). Наявність 

тієї самої асоціативної ознаки дає змогу говорити про перетинання 

тематичних полів.  

За основу метафоризації беруть метафоричну мотивацію, яку ми 

визначаємо як відношення первинного й вторинного значень, що ґрунтується 

на спільності асоціативної ознаки в різних об’єктів дійсності, схожих 

у аналогово-асоціативному плані. 

Передання асоціативних ознак у мові здійснюється крізь призму 

конкретних змістів, що сформувалися у результаті безпосереднього 

спостереження та відчуття предметів й явищ, що асоціюються з ними.  

У когнітивних дослідженнях метафори наголошують на психологічних 

чинниках, серед яких значну роль відіграють асоціативні зв’язки. 

Аналіз результатів метафоричних номінацій, що вибудовуються на 

підставі актуалізації асоціативного потенціалу лексем, розкриває внутрішній 

механізм організації одиниць у структурі базових концептуальних метафор, 

про які писали Дж. Лакофф й М. Джонсон. У структурі базової метафори 

виявляються співвіднесені підстави метафоричного асоціювання (сфера-

джерело) й підстава асоціативно образного потенціалу відповідного поняття 

(сфера-мета). Метафора актуалізує асоціативні зв’язки у межах сфери-

джерела метафоричного називання, дає можливість базовим мовним 

метафорам виступати ключовими текстовими метафорами. З одного боку, 

ключова текстова метафора є варіантом реалізації базової мовної метафори, 

утілюючи частину її образного потенціалу у конкретних лексичних 

репрезентаціях. З іншого боку, складність базової метафори дає змогу 

текстовій метафорі виконувати функції структурування змісту або всього 
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тексту у цілому, або його фрагмента (Резанова, 2006, с. 7–83). Ця ідея чітко 

простежується в аналізі мовного матеріалу філософської лірики Ф.І. Тютчева 

в наступних розділах. 

Варто відзначити, що метафоричне структурування поняттєвих сфер 

виявляється не глобальним, не повним, а частковим. Людська свідомість 

зближує дві сутності на підставі будь-якої загальної ознаки або ознак, 

спричинених асоціаціями. 

Асоціативна ознака або сукупність ознак, що створюють єдине 

враження і є підставою процесу метафоризації, Н.Г. Скляревська називає 

символом перенесення, який визначає як «конотативну ознаку вихідного 

слова, перетворену у процесі метафоризації у визначальну ознаку метафори» 

(Скляревская, 1987, с. 57–65). Дослідниця пов’язує суб’єкт й об’єкт метафори 

й об’єднує їх. 

Як зазначає О.І. Глазунова, закладені у метафоричному перенесенні 

когнітивні уявлення про дійсність, реалізуються у конкретних мовних 

формах, що мають у реченні певний семантичний, емоційний, інформаційний 

і стилістичний статус та власні функціональні характеристики 

(Глазунова (2000)). 

Мовознавець О.Н. Лагута виділяє базові когнітивні ознаки, що лежать 

у основі метафоризації: формативні; одоративні; кольорові; смакові; вагові; 

звукові; часові; температурні; тактильні; консістенціальні; функціональні; 

такі що характеризують вияв об’єкта; динамічні; квантитативні; реляційні; 

суб’єктивно-психологічні (Лагута, 2003, с. 137). На наш погляд, ця 

класифікація відбиває асоціативні зв’язки твірного й похідного значень за 

узуальної метафоризації, у основі якої – кілька мотивувальних ознак, і тому 

під час аналізу метафоричних моделей ми будемо на неї спиратися.  

Аналіз специфіки метафоричного моделювання художнього тексту 

вибудовується на співвіднесенні художніх структур твору й когнітивного 

потенціалу метафоричної номінації: оскільки метафоричне значення завжди 

ґрунтується на чуттєвому компоненті, що «працює» на несвідомому рівні, 
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метафоричний вираз здатний передати зміст за допомогою опори на наочно-

чуттєвий образ. Дослідниця Т.В. Мєщанкіна показує, як метафорична модель, 

що реалізує асоціативно-чуттєві образи, дає змогу «ущільнити» віртуальний 

простір тексту, зробити його більш реалістичним (Мешанкіна, 2003, с. 106–

117; 34–37). Виявлення метафоричного фрагмента мовної картини світу стало 

основою для подальших досліджень базових мовних метафоричних моделей, 

зумовлених когнітивною специфікацією. Аналіз метафоричного 

моделювання текстів, з одного боку, поглиблює й розширює знання про 

потенціал лінгвокогнітивних моделей метафороутворення, з іншого боку, 

є внеском у розвиток теорії когнітивного моделювання. 

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. 

Застосування лінгвокогнітивного підходу під час аналізу метафоричних 

моделей дає підстави стверджувати, що метафора – це ментальна операція, 

яка об’єднує 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, які беруть участь 

у метафоричній проекції. Метафора є вторинним значенням, створеним на 

основі певних асоціативних ознак. Згідно з когнітивним підходом під час 

аналізу метафори поняттєве зближення сприймають як важливий фактор. На 

наше переконання, для інтегрованого аналізу метафоричних моделей 

лінгвокогнітивний підхід є найбільш доцільним, оскільки завдяки поєднанню 

семантичного й когнітивного аналізу встановлюють єдині параметри 

моделювання та принципи класифікації метафоричних моделей. 
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Науковці Дж. Лакофф й М. Джонсон зауважують, що розгляд поезії 

з когнітивних позицій зумовлює потребу вивчення когнітивної метафори 

у поетичному тексті і підкреслюють, що мова поезії, так само, як й мова 

повсякденна, належить до сфер функціонування когнітивної метафори 

(Lakoff, Johnson (2004)). Дослідження філософської лірики Ф.І. Тютчева саме 

у такому аспекті дасть змогу виявити особливості функціювання когнітивної 

метафори у поетичному тексті, а також репрезентувати суб’єктивне 

світобачення поета.  

 

1.3. Метафоризація у філософській ліриці Ф.І. Тютчева як 

відображення його світосприйняття 

 

Особливості лірики Ф.І. Тютчева розглянуто в роботах багатьох 

філологів. Так, літературознавець Б.Я. Бухштаб відзначає «тісний зв’язок між 

його віршами» (Бухштаб, 1970, с. 83). Л.В. Пумпянський розглядає 

поетичний світ Ф.І. Тютчева як систему, що «складається з небагатьох тем», 

і вказує на велику кількість аналогій, паралелей, повторень, що належать до 

того самого тематичного гнізда (Пумпянский (2005)). Багато дослідників 

відзначають наявність у поезії Ф.І. Тютчева бінарних опозицій, 

парадоксальне поєднання протилежностей.  

Слід зауважити, що для Ф.І. Тютчева пряме найменування понять не 

характерно, тому філософська лірика поета характеризується 

метафоричністю. Аналіз мовного матеріалу Ф.І. Тютчева засвідчив, що 

метафору стосовно його поезії слід розуміти у широкому сенсі, тому що 

метафоризація для лірика – не просто поетичний прийом, образотворчий 

засіб, а спосіб передати свій погляд на світ, своє ставлення до нього. 

У віршах Ф.І. Тютчева переважає когнітивна інформація, яка є творчим 

переосмисленням значущих абстрактних понять, процесів навколишнього 

світу й відношення між ними. Саме завдяки метафорі створюється 

багатоплановість поетичного світу Ф.І. Тютчева.  
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Метафора, зокрема й антропоморфна, репрезентує поняття 

й когнітивну картину світу, фіксує істотні та несуттєві риси об’єктів 

у свідомості членів мовного колективу. І ми можемо говорити про те, що 

людина на основі наявної у неї системи метафор здатна породжувати нові 

метафоричні перенесення, що відбивають її унікальний погляд на світ. Цю 

думку доводить зафіксоване нами в ході дослідження антропоморфних 

метафор у мові поета.  

Варто підкреслити, що вибір поезії Ф.І. Тютчева для дослідження 

когнітивної метафори не є випадковим. Цікавим видається вивчення 

основних світоглядних аспектів його творчості, які мають лінгвістичне 

втілення (у вигляді антропоморфної метафори) у його віршах. Творчість 

поета перебуває у епіцентрі розвитку антропоморфізму (друга третина XIX 

століття), цим і пояснюємо велику кількість антропоморфних метафор у його 

віршах. У дисертації робиться спроба виокремити критерії, які дозволяють 

наочно продемонструвати індивідуально-авторське у використанні 

антропоморфної метафори. 

Антропоцентризм для Ф.І. Тютчева є інструментом наближення 

поетичних образів до читача, адже найбільш зрозумілими для людини 

є дії та стан, властиві їй самій. Ототожнення природних процесів 

з людиною є живою, поширеною, необхідною частиною пізнання світу за 

допомогою поетичного слова: «Тут ми вступаємо у коло створюваних поетом 

образів, інтелектуальних, але наповнених інтенсивним, тілесним 

переживанням природи» (Гінзбург, 1974, с. 101). Одухотворення природи 

є результатом метафоризації. 

В ході дослідження ми встановили, що вплив античної та 

західноєвропейської філософії на творчість Ф.І. Тютчева простежується в 

запозиченні різних образів часу, вічності, космосу, хаосу, дня, ночі, життя, 

смерті, що є основними поняттями, які метафорично переосмислюються у 

поетичних текстах. Сприйняття природи в контексті стихій у поета 
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сформувалося й відбилося не лише в метафоризації його поезії, а й у селекції 

мовного матеріалу, яким наповнені метафоричні моделі. 

Семантична трансформація метафоричних моделей, цілеспрямоване 

змінювання й злиття значень мовних одиниць зумовлюють те, що зазначені 

моделі набувають різноманітних смислових відтінків. Асоціативно пов’язані 

мовні засоби, що створюють основу співвіднесеності всіх компонентів, 

формують семантику метафоричних моделей поета. Схожу взаємодію 

створюють асоціати поетичного тексту. Метафоричні моделі – це синтез 

різних сенсів у когнитивному аспекті. 

Потрібно звернути увагу на те, що значення об’єктивно не закладено 

ані у реальності, ані у мові. Воно виникає завдяки ментальним передумовам, 

які існують у свідомості людини. У спробах осягнути ментальну основу 

поетичного тексту й поетичної творчості дослідники зосереджують увагу 

насамперед на аналізі лексичних засобів (Болдирєв (2001); Фреге, 1997, 

с. 352–361). Формування значення здійснюється на різних рівнях тексту, 

оскільки можливість сприймати текст як ціле забезпечує виникнення змісту 

тексту і –як наслідок – збільшення знання. 

Особливістю поетичної мови є те, що слово в поезії вилучено зі 

звичного контексту, тому набуває іншого значення, виявляє нові асоціативні 

зв’язки. Унаслідок створення безлічі асоціативних зав’язків художнє слово 

виявляється поняттєво невичерпним, відбувається «нарощення сенсу» 

(Виноградов (1953)).  

Поезію Ф.І. Тютчева можна визначити як поезію смислів, які 

народжуються з опозицій. У творчості поета створено унікальний художній 

світ, який відрізняється особливою «асоціативністю, синкретизмом, 

алегоричністю» (Атаманова, 2012, с. 177). Під час інтерпретування поезії 

Ф.І. Тютчева важливо відзначити, що основа його поезії – двосвітовість. 

За спостереженнями В.В. Іванова й В.Н. Топорова, для мовного опису 

моделі світу у стародавньому періоді використовували семантичні опозиції, 

які були виявлені на підставі етимологічного аналізу фольклорних текстів, 
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створених різними слов’янськими мовами, серед яких можна виділити 

опозиції, притаманні поезії Ф.І. Тютчева: верх – низ, день – ніч, життя – 

смерть, небо – земля, світлий – темний (Іванов, Топоров, 1965, с. 238). 

Дослідники відзначають, що подібні протилежності властиві 

міфологічній свідомості, оскільки були усвідомлено істотними для ритуалів 

й міфів. В.В. Іванов, В.Н. Топоров підкреслюють, що «бінарні структури, 

схожі з тими, які виявляються у природній мові, виявлені також у знакових 

системах міфу й ритуалу. Міфологічні й ритуальні системи двійкових 

символів, співвіднесених з дуальною організацією колективу, як правило, 

характеризуються проведенням подальших членувань, завдяки чому (як 

й у мовних системах) за допомогою композиції бінарних відношень 

будуються тернарні й ще більш складні структури» (Іванов, Топоров, 1974, 

с. 259). Такі опозиції розглядають як універсальний засіб пізнання дійсності, 

наявний в описі будь-якої картини світу (Руднєв, 2009, с. 48–49). У словнику 

лінгвістичних термінів О.С. Ахманової опозицію визначено як «семантичну 

протиставленість» (СЛТ, 1969, с. 47). У дослідженні ми враховуємо це 

визначення, однак виділяємо особливості використання опозицій в поезії 

Ф.І. Тютчева, у яких спостерігається не лише їхня протиставленість, 

але й діалектичний взаємозв’язок. 

Ф.І. Тютчев оперує протилежними поняттями, що дають змогу 

актуалізувати глибинні онтологічні зв’язки й оцінити різні сфери 

життєдіяльності людини. Метафоричні опозиції, демонструючи відбиття 

чуттєвого сприйняття картини світу, створюють багатошаровість, кожен 

рівень якої поданий різними асоціаціями опозиції, зберігаючи при цьому 

«лейтмотив конкретності» (Цивьян (2005)). Виявлення в роботі загальних 

закономірностей метафоричних опозицій допоможе, на нашу думку, 

зрозуміти складний процес осягнення дійсності й по-новому подивитися на 

традиційні семантичні явища. Вступаючи у відношення з різними мовними 

одиницями, лексеми, що називають опозицію, утворюють навколо себе 
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систему мовних засобів вираження – асоціатів, що становлять основу 

семантичного простору опозиції. 

Оскільки бінарний контраст є потужним організаційним  у сприйнятті 

й когнітивній діяльності, він може бути досить ефективним інструментом 

у мові поезії (Ricoeur (1978)).  

Слід також підкреслити, що у поезії Ф.І. Тютчева реалізуються різні 

або зовсім протилежні за оцінним змістом інтерпретації тієї ж самої 

когнітивної метафори, оскільки часто відкриваються нові характеристики 

метафоричного осмислення поняття. Індивідуальність поета проявляється не 

лише у створенні оказіональних способів репрезентації знань, 

а й у «актуалізації часом досить архаїчних образів» (Лотман, 2000, с. 226). 

Особливість поетичної композиції, як відзначають 

Дж. Лакофф й М. Тернер, полягає у тому, що вона формується на основі 

концептуальної композиції. Дослідники виділяють три основні механізми її 

формування:  

1) створення комбінацій із наявних концептуальних метафор;  

2) розширення узуальних метафор;  

3) різне наповнення метафор (Lakoff, Turner (1989)).  

Науковці підкреслюють, що поряд з узуальними метафорами, що 

автоматично організують концептуальну систему людини, у мові поезії 

величезну роль відіграють образні метафори, у яких відбувається 

відображення одного образу у іншому, тобто відображення знання про 

перший образ у знанні про другий, тобто створюється когнітивна метафора. 

Структура образних метафор схожа зі структурою узуальних, відмінність 

полягає лише у тому, що в образних метафорах поняттєві сфери виступають 

ментальні образи.  

У поетичному тексті когнітивна метафора здобуває багато 

індивідуально-авторських асоціацій. Авторське образне розуміння дійсності 

здійснюється за допомогою зорового й слухового сприйняття, оскільки 

в метафоризації беруть участь асоціативні ознаки. На думку О.О. Потебні, 
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підставою для асоціацій не може бути одночасність слухового й зорового 

сприйняття: «Єдність чуттєвого образу залежить не тільки від тотожності 

ознак – складників, але й від легкості, з якою одна ознака відтворюється за 

іншою» (Потебня, 1993, с. 99). Учений стверджує, що ізольований ряд 

сприйняття не завжди повторюється у тому самому порядку. Говорячи про 

виникнення асоціацій, О.О. Потебня наводить приклад сприйняття багаття, 

коли спочатку чуємо тріск дров, потім бачимо вогонь або ж навпаки: 

спочатку бачимо вогонь, а потім чуємо тріск. У таких випадках до 

одночасності сприйняття як основи асоціації приєднується послідовність. 

На метафору впливає безпосереднє словесне оточення, 

підпорядковуючи собі відносно широкий контекст, що простежується 

у узгодженні субстантивної метафори з дієслівною й ад’єктивною. 

У поетичному тексті можливе ще й множинне метафоричне позначення тієї 

самої реалії, що пов’язано з асоціативним мисленням. 

У нашому дослідженні основну увагу звертаємо на бінарну 

комбінаторику мегасфер, також робимо спробу обґрунтувати 

єдність й системність метафорики тютчевської філософської лірики, 

встановлену шляхом виділення метафоричних моделей й опису тих 

ключових понять, які складають основу метафоротворення. 

Особливістю світосприйняття Ф.І. Тютчева є те, що у його поезії 

зображені два світи: світ хаосу, позбавлений гармонії, й протилежний йому 

світ космосу, які реалізуються на текстовому рівні за допомогою значущих 

для авторського світобачення понять «хаос», «космос», «день», «ніч», 

«життя», «смерть». 

Доцільно виділити основні мегасфери, які сприяли диференціації 

зазначених моделей. За нашими спостереженнями, метафорична картина 

світу поета ґрунтується на трьох мегасферах: «хаос» vs «космос», 

«день» vs «ніч», «життя» vs «смерть», утворених ключовими онтологічними 

поняттями для поета. Виявлені мегасфери, на нашу думку, є своєрідним 
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способом вираження повторюваних тем лірики Ф.І. Тютчева, відмінністю 

якої є висока частотність репрезентації у текстах. 

Розглянуті в роботі мегасфери «хаос» vs «космос», «день» vs «ніч», 

«життя» vs «смерть» ми визначаємо як метафоричні опозиції, що мають 

складну структуру, у якій кожен із членів опозиції репрезентований 

асоціативно пов’язаними метафоричними моделями, заснованими на 

ототожненні компонентів на підставі спільної асоціативної ознаки: 

1) мегасфера «хаос» vs «космос» репрезентована метафоричними 

моделями «хаос → першооснова життя», «хаос → нічна стихія», «хаос → 

безодня», «хаос → сон», «космос → земля ↔ небо», «космос → день», 

«космос → ніч», «космос → природа»;  

2) мегасфера «день» vs «ніч» містить метафоричні моделі «день → 

світла частина доби», «день → сон», «ніч → темна частина доби»;  

3) мегасфера «життя» vs «смерть» репрезентована метафоричними 

моделями «життя → буття», «життя → день», «життя → вогонь», «життя → 

сон», «життя → мандрівка», «життя → мить», «життя → коло», «смерть → 

кінець», «смерть → поріг/двері», «смерть → сон», «смерть → любов», 

«смерть → безодня», «смерть → тьма», «смерть → згасання».  

Однією з характерних якостей метафоризації Ф.І. Тютчева є створення 

поетичних метафор, яке ми розуміємо як побудову метафоричної моделі на 

основі наявного образу, що регулярно повторюється, тобто створення 

своєрідної «подвійної» метафори. Двоплановість як одна з властивостей 

метафори полягає в тому, що два ряди асоціацій, пов’язаних одночасно із 

прямим і переносним значенням, породжують образ. Метафоричний 

образ у поезії Ф.І. Тютчева створюється завдяки зіставленню двох явищ, 

за якого асоціації пов’язують між собою уявлення про дві реалії.  

Узагальнюючи описання процесів створення поетичних метафоричних 

образів, Н.В. Павлович зауважує, що вони базуються на семантично 

пов’язаних образах, які сукупно представляють собою модель, що визначає 

стандарти ментального сприйняття дійсності: «Модель образу – це інваріант 
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декількох подібних до нього образів, який складається з двох стійких 

смислів, пов’язаних відношенням ототожнення» (Павлович, 1995, с. 7). За 

лінгвокогнітивного підходу до визначення метафоричних значень 

метафоричну лексику науковці розглядають як систему засобів, призначених 

для створення експресивного ефекту й емоційно-оцінної інтерпретації 

дійсності, якої «зазвичай досягають завдяки образності, створюваної 

різноманітними фігурами мови, оскільки образ будить емоційне переживання 

світу» (Арутюнова, 1990, с. 14). Індивідуальна картина світу Ф.І. Тютчева 

безпосередньо пов’язана з образними метафорами, які беруть участь у її 

створенні, що зумовлюють різні тлумачення та інтерпретації.  

Для лінгвокогнітивного аналізу в поетичних текстах Ф.І. Тютчева, які 

належать до філософської лірики, нами було виділено три продуктивні 

мегасфери, у межах яких описано двадцять шість метафоричних моделей. Як 

засвідчують спостереження, найбільш продуктивним джерелом 

метафоризації в поезії Ф.І. Тютчева є мегасфера «життя» vs «смерть», 

метафоричні моделі якої демонструють особливості індивідуально-

авторського бачення світу, оскільки поняття «життя» й «смерть» важливі для 

всіх, однак їх метафоризація в кожної людини своєрідна. 

 

Висновки до розділу 1 

 

З метою розкриття змісту теорії метафори показано еволюцію 

теоретичних концепцій у дослідженні метафори. 

Згідно з філософськими й лінгвістичними уявленнями, метафора – це 

складний й багатогранний когнітивний механізм, комплексна образно-

семантична структура, за допомогою якої відбувається пізнання людиною 

об’єктів навколишньої дійсності, її номінування й створення художніх 

образів, а також виникнення нових значень, поданих, зокрема в поетичних 

текстах.  
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Метафора відіграє одну з найважливіших ролей у формуванні картини 

світу людини. Якщо на початковому етапі розвитку науково-філософської 

думки метафору вважали одним із видів тропу, який здійснює перенесення 

найменування з однієї реалії на іншу, то в сучасній лінгвістиці метафорою 

можна назвати будь-який вираз, ужитий у непрямому значенні, розроблена 

цілісна схема реалізації метафоричної проекції.  

Розвиток когнітивної лінгвістики надає можливість осмислити 

проблему співвідношення лексичного значення слова й його мовленнєвого 

сенсу у контексті процесів концептуалізації світу, формування ментальних 

структур знання й способів їх репрезентації у мові. Проблема співвідношення 

значення й сенсу в межах когнітивного підходу може бути подана як 

проблема співвідношення між концептуальним змістом, який 

репрезентується мовним значенням у системі мови, й частиною змісту 

поняття, що передається мовленнєвим змістом. Системне значення слова 

активізує відповідне поняття як необхідний когнітивний контекст, 

забезпечуючи в такий спосіб формування нового сенсу. Новизна 

когнітивного підходу полягає в тому, що поняття розглядається як таке, що 

належить до ментальної сфери й визнається одиницею картини світу. 

Метафоричне моделювання ґрунтується на зв’язку мовного й ментального 

рівнів змісту. 

Беручи до уваги вищесказане, можна стверджувати, що метафоричність 

є важливою характеристикою показників поетичних текстів. У поезії 

переважає когнітивна інформація, яка є творчим переосмисленням автором 

фактів, подій, процесів навколишнього світу і відношень між ними. Одним зі 

способів передачі цієї інформації виступає метафора, яка створює 

багатоплановість поетичного тексту.  

Лінгвокогнітивний підхід сприяє опануванню сутності процесу 

метафоричного перенесення, оскільки метафору розглядають як мисленнєвий 

механізм структурування пізнавального досвіду й репрезентації. Указаний 

підхід дає змогу досліджувати поетичний текст Ф.І. Тютчева як складну 
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систему, що відбиває своєрідність ментально-вербальної діяльності поета. 

Відтворення індивідуально-авторської картини світу доцільно здійснювати 

шляхом метафоричного моделювання.  

У дисертаційній роботі метафоричну модель визначено як наявну 

у свідомості людини схему вербалізації корелятивних у аналогово-

асоціативному плані понять, що містить такі параметри, як вихідна й нова 

денотативно-поняттєві сфери та асоціативна ознака.  

Виділено основні когнітивні ознаки, що існують об’єктивно («звук», 

«колір», «час», «простір», «рух»), але суб’єктивно відображають найбільш 

характерні асоціативні зв’язки первинного й похідного значень під час 

метафоризації. Це, насамперед, стосується поетичних текстів. 

Попередній аналіз метафорики Ф.І. Тютчева надав змоги виявити три 

ключові мегасфери «хаос» vs «космос», «день» vs «ніч», «життя» 

vs «смерть» й визначити закономірності їх метафоричного моделювання. 

На матеріалі поетичних текстів здійснено реконструкцію 

індивідуально-авторського світосприйняття з використанням 

лінгвокогнітивного аналізу метафорики текстів й виявленню метафоричних 

моделей, що сприяють відтворенню образних асоціативних звʼязків 

Ф.І. Тютчева.  

Сутність лінгвокогнітивного підходу до вивчення філософської лірики 

Ф.І. Тютчева полягає у тому, що на підставі аналізу семантики метафоричних 

номінацій як засобів мови й способу об’єктивації ключових метафоричних 

понять, цей підхід надає можливість розглянути метафору як мовне 

й ментальне явище. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ МЕТАФОРИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

МЕГАСФЕРИ «ХАОС» VS «КОСМОС» У ПОЕЗІЇ Ф.І. ТЮТЧЕВА 

 

2.1. Взаємопроникнення понять «хаос» й «космос» у світобаченні 

поета 

 

Унаслідок опрацювання наукової літератури ми встановили, що, 

переосмислюючи античну традицію, романтики дійшли висновку про те, що 

поняття «хаос» й «космос» здобувають безліч нових смислів, 

репрезентованих у античній свідомості. Осягаючи багаторівневість 

й багатоскладність універсуму, романтики відкидають можливість остаточної 

його визначеності як у просторовому, так і у аксіологічному відношенні. 

У результаті космос «по-античному» розглядають як відносну цінність, стан 

тимчасової впорядкованості універсуму, завжди потенційно готової до 

перетворення у хаос (Берковський, 1985). Саме такі метаморфози 

взаємопроникнення «хаосу» й «космосу» спостерігаємо у філософській 

ліриці Ф.І. Тютчева. 

Аналіз романтичної концепції універсуму дає змогу виявити, наскільки 

активно у творчості Ф.І. Тютчева виявляється дуалістичне мислення. 

Спостерігаючи й осягаючи універсум у його просторовому, часовому та 

ціннісному аспектах, поет у пошуках істинного знання про всесвіт створює 

цілі системи взаємоповʼязаних опозицій. Він використовує ці дуалістичні 

системи як необхідний засіб для відтворення цілісного образу світу у власне 

художній творчості. 

Спроби усвідомити місце понять «хаос» й «космос» у ліриці 

Ф.І. Тютчева робили Н.А. Бердяєв, М.М. Гіршман, Д.С. Дарський, 

М.Н. Епштейн, К.В. Пігарев, В.С. Соловйов, Г.В. Флоровський, С.Л. Франк. 

Однак цей аналіз мав переважно філософський й літературознавчий характер, 

не містив широкого кола міфологічних й культурологічних паралелей і не 
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був обʼєктом спеціального лінгвістичного дослідження. Як зауважив 

В.М. Топоров, «основним способом опису семантики міфопоетичної моделі 

світу є система міфологем та бінарних опозицій, що охоплює структуру 

простору (земля – небо, верх – низ тощо), часу (день – ніч), опозиції 

соціального й культурного змісту (життя – смерть, свій – чужий)» (Топоров 

1992, с. 161). Ми підтримуємо цей погляд, вважаючи, що систему опозицій 

відображено у свідомості людини й у співвідносних одиницях зафіксовано 

у мові. Бінарні опозиції виражають двоїстість сприйняття поетом світу як 

єдиного й неподільного цілого.  

Розглядаючи питання про особливості указаних понять у поезії 

Ф.І. Тютчева й про сприйняття ним філософії Шеллінга, В.М. Топоров 

зауважує: «Природа (подібно до людини) – організм, у якому сила 

«структурує» протилежності у гармонію, до ладу» (Топоров, 1992, с. 96). Уже 

концепція Шеллінга пройнята складною метафоричністю, а тому величезним 

символічним значенням наповнюється поняття «природа». Як доповнення до 

нього з’являється символічний образ хаосу.  

Поняття «хаос» й «космос» у поезії Ф.І. Тютчева досліджував також 

літературознавець Н.Я. Берковський, який уважав, що в основі уявлень поета 

перебуває загальне повернення до першостихії, до хаосу, до природи, із яких 

заново виробляються космос й культура (Берковський, 1985, с. 162). 

Відповідно до твердження науковця, тютчевський «хаос співвідносний із 

космосом – упорядкованим світом. Хаос – умова, передумова, живий 

матеріал для космосу» (Берковський, 1985, с. 14). У моделі «хаос» vs 

«космос» Ф.І. Тютчева реалізовано ідею єдності мікрокосму й макрокосму, 

усесвіту й людини, їхнього гармонійного співіснування. 

Слід зауважити, що репрезентації понять «хаос» й «космос» у мовній 

картині світу лінгвісти почали вивчати з логічного погляду – відображення 

у граматичній структурі мови й лексичній семантиці. У працях 

Н.Д. Арутюнової, присвячених аналізу «лексикону порядку 

й безладу» у граматичній структурі мови та лексичній семантиці, виявлено 
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деякі ознаки хаосу: неперервність, безвимірність, суперечливість, 

діалектичність, стихійність, динамічність; також хаос схарактеризовано як 

усепороджувальний й всепоглинальний початок (Арутюнова, 2003, с. 3–4). 

Дослідниця Н.Г. Брагінф розглянула деякі мовні образи, у яких «хаос» 

репрезентований як семантичний ряд: пекло, безлад, космос, безодня та ін. 

Мовознавець Н.Б. Мечковська, розкриваючи античне поняття «краса», 

говорить про бінарне протиставлення «хаос» vs «космос» і вивчає опозицію 

у її метафоричному осмисленні (Мечковська, 2003, с. 21–24).  

Уважаємо, що відповідно до когнітивної вимоги пояснення явищ 

дійсності потрібно насамперед визначити місце понять «хаос» 

і «космос» у мовній картині світу та національній мовній свідомості шляхом 

звернення до ідеографічних словників.  

Значення поняття «хаос» зумовлено його походженням від 

давньогрецького кореня cha- (звідси chaino, chasco – “зеваю, роззявляти”), 

який виступає у значеннях “зев, позіхання, зяяння, розвержений простір, 

порожня відстань”, тому, за уявленнями давніх, він поглинає космос, 

перетворюючи все навколо у порожнечу (Міфологічний словник, 1991, 

с. 583). 

Філософи розглядають «хаос» як універсальне поняття, що визначає 

цикл буття, є трагічним образом космічної першоєдності, початком й кінцем 

усього, вічною смертю всього живого та одночасно принципом й джерелом 

усякого розвитку, він невпорядкований, усемогутній й безликий, що починає 

творінням й завершує руйнуванням. Хаос пов’язаний із макрокосмосом 

усесвіту як початок усього. Відповідно до античних й християнських уявлень 

хаос є частиною душі людини, яка зливається зі Всесвітом й створює з хаосу 

гармонію (Лосєв (1980), Топоров (1992)). Таке уявлення про хаос 

відображено у філософській ліриці Ф.І. Тютчева. 

Поняття «хаос» вступає в корелятивні відношення з такими поняттями, 

як «час» (опозиція «смерть – вічність»), «простір» (опозиція «космос – 

всесвіт»). Так, поняття «хаос» пов’язують із поняттям «час» ознаки: кінець 
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(смерть), таємничість, страх, жах (характерні для смерті й вічності), із 

поняттям «простір» поняття «хаос» пов’язують безмежність, вічність, 

першооснова всього, таємничість, загадковість.  

Ранні античні філософи визначали «космос» як матеріальне і водночас 

одухотворене, живе ціле, яке утворилося зі стихії неорганізованого хаосу. 

Науковець А.Ф. Лосєв у своєму дослідженні вказував, що «космос уявляли як 

гармонійне, симетричне ціле» (Лосєв, 1980, с. 24). 

Дослідник В.М. Топоров розуміє «космос» як «світ, часовий потік, 

«світовий час», що забирає події у вічність, історію» (Топоров, 1992, с. 9–10). 

Світ як проекція «світ → космос» зберігає уявлення про космічну цілісність, 

протиставлену хаосу.  

Номінативні одиниці, які використовуються для позначення поняття 

«космос», відкривають різні сенси, що виявляють основну ідею й зміст 

універсального поняття «космос». 

Згідно з матеріалами «Сучасного словника іноземних слів» 

давньогрецьке слово космос (лат. сosmos, mundus, космос, світ, усесвіт) 

походить від перського «намет», із чого випливає, що внутрішня форма слова 

космос зумовлена метафоричним уживанням конкретного іменника 

у створенні поетичного образу намету зоряного неба, який згодом став 

застосовуватися для позначення світу у цілому, усього, що перебуває на небі 

й під ним (небесного світу, світу під зоряним небом) (Сучасний словник 

іншомовних слів, 1992, с. 315). 

Ми встановили, що в асоціативному словнику поняття «космос» 

репрезентовано наступною низкою асоціацій: світ, усесвіт, зірки, 

нескінченність, порожнеча, місяць, сонце, небо, простір, вічність, майбутнє, 

життя, ніч, порядок (Асоціативний словник, 2002, Т 1, с. 593). Тому поняття 

«космос» має широке коло взаємоповʼязаних значень, зумовлених 

семантичним переосмисленням: порядок → упорядкованість; світовий 

порядок → світобудова, світ. Внутрішня форма слів, що використовуються 

для позначення «космосу», розкриває різні смисли, асоціати, що визначають 
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основну ідею й зміст поняття «космос». Таке семантичне охоплення 

номінацій сприяло тому, що у філософській ліриці Ф.І. Тютчева поняття 

«космос» уживалося не лише для найменування світобудови, але й для 

експлікації живого цілого, що утворилося зі стихії неорганізованого хаосу. 

Досліджуючи метафоричну систему філософської поезії Ф.І. Тютчева, 

можемо констатувати, що уявлення про космос й хаос утілюються відповідно 

до поглядів античних філософів: поет описує поняття «хаос» й «космос», які 

ми об’єднуємо у мегасферу «хаос» vs «космос». 

«Хаос» і «космос» є універсальними поняттями, що перетинаються 

з рядом дуальних образів: ніч – день, життя – смерть, які становлять основу 

поетичного світогляду Ф.І. Тютчева. На підставі здобутих відомостей із 

лексикографічних джерел ми виділили основні метафоричні моделі понять 

«хаос» й «космос», які покладено в основу мегасфери «хаос» vs «космос». 

Слід звернути увагу на те, що у поезії Ф.І. Тютчева поняття «хаос» 

й «космос» не так протистоять, як доповнюють одне одного, 

взаємопроникають, є підґрунтям світобудови, тому поет репрезентує їх 

у діалектичній єдності.  

Поняття «хаос» актуалізується у віршах поета за допомогою текстових 

асоціатів, обʼєднаних за змістом на підставі загальних когнітивних ознак, 

і наявне в метафоричних моделях: «хаос → першооснова життя»; «хаос → 

нічна стихія»; «хаос → безодня»; «хаос → сон». 

Поняття «космос» репрезентовано такими метафоричними моделями: 

«космос → земля ↔ небо»; «космос → день»; «космос → ніч»; «космос → 

природа». Мотив звʼязку з космосом пронизує всі текстові асоціати, що 

експлікують поняття «хаос».  

Метафоричне моделювання світу як властивість людського мислення 

відбиває індивідуально-авторську інтерпретацію дійсності, в основі якої – 

особистий досвід поета. Метафора у філософській ліриці Ф.І. Тютчева 

є вербальним засобом формування метафоричних понять, які входять до 
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складу виділеної нами мегасфери «хаос» vs «космос» і які відображені 

в мовній формі образного уявлення поета про світ. 

 

2.2. Метафоричне моделювання поняття «хаос» 

 

Тлумачні, філософські словники визначають хаос у такій спосіб: 

“неорганізована стихія, плутанина, безлад”, “утілення порожнього простору”, 

“упорядкований космос” (Лосєв (1993); Нова філософська енциклопедія 

(2000); Сучасний тлумачний словник, 2003, с. 747). 

На підставі матеріалів, узятих нами із тлумачних, енциклопедичних, 

міфологічних, етимологічних, синонімічних словників, можемо виділити 

основні характеристики поняття «хаос». Здобуті результати відбивають 

філософський аспект усвідомлення зазначених вище понять «хаос»: мертвий, 

смертельний, спустошувальний, безжалісний (епітети), смерть, страх, 

порожнеча (метафора), кінець світу, морок, що лякає (перифрази). 

На нашу думку, особливості вербальної репрезентації поняття «хаос» 

на основі текстових асоціатів полягають у тому, що хаос може бути 

метафорично зображений як безлад, усесвіт, вічність, безодня, смерть, рух, 

катаклізм, страх, жах, велич, вічність, початок й кінець, морок, темрява, ніч 

(Асоціативний словник, 2002, Т. 2, с. 436). На підставі отриманих відомістей 

про асоціативні звʼязки з поняттям «хаос» виокремлюємо чотири 

метафоричні моделі. 

Перша метафорична модель «хаос → першооснова життя» 

відбиває етап зародження життя із хаосу й містить есхатологічний зміст. За 

основу метафоризації взято асоціативні ознаки «час», «водний простір», що 

подають хаос Ф.І. Тютчева метафорами последний час, последний катаклизм, 

все зримое опять покроют воды. 

За допомогою створеного змінювання динаміки картини світу автор 

образно демонструє діалектику уявлень про космос й хаос. Хаос породжує 

космос, який, розпадаючись, знову повертається у стан первозданного хаосу. 
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Циклічність у русі від хаосу до гармонії, а потім знову до хаосу засвідчено 

поетом у віршах філософського циклу. В асоціативному звʼязку цього 

поняття з мотивом космосу й розгляді різних значеннєвих компонентів 

поняття у масштабах усесвіту проявилася філософська основа світобачення. 

У поезії Ф.І. Тютчева центральним під час опису хаосу виступає його 

міфологічне значення – основа світового життя: 

Когда пробьет последний час природы, 

Состав частей разрушится земных:  

Все зримое опять покроют воды, 

И божий лик изобразится в них! («Последний катаклизм»). 

У вірші поет показує трагедію того, що відбувається, за допомогою 

метафори последний час. У процесі метафоричного перенесення створюється 

нове значення – “кінець”, що веде до початкового космосу. Поет уявляє 

біблеїзм божий лик у вигляді космічної душі всесвіту, яка відібʼється у водах 

хаосу. У семантичній структурі речення розділено два образи: хаос й космос 

(на цьому закцентовано увагу завдяки використанню складної синтаксичної 

конструкції: когда пробьет последний час природы, … божий лик 

изобразится…). 

Поет відображає два світові процеси: руйнування й творення, які 

метафорично репрезентовані дієсловами разрушится і изобразится. 

З метою посилення смислової значущості поет використовує інверсію: 

покроют воды, частей земных. Слід зазначити, що лірик не застосовує 

інверсію в останньому рядку (божий лик изобразится), що вказує саме на 

процес творення. Сладається уявлення, що руйнування важливіше за 

творення, бо саме при описі руйнування вжито інверсію для посилення 

смислової значущості.  

Автор описує безмежність водної стихії, експлікуючи це в метафорі все 

зримое опять покроют воды. Про кінець світу йдеться, як про його початок: 

з хаосу почалося – хаосом завершиться. Вода у поетичній картині світу 

Ф.І. Тютчева – головна з чотирьох стихій, які є основою життя у Всесвіті. 
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Метафору воды, виражену субстантивом у множині, поет використовує 

як знак хаосу, але вже не просто руйнівної стихії, а такий, що містить зерно 

космосу. Катастрофічний компонент наявний у тексті вірша як його 

тематичне ядро. Тема потопу спричиняє появу асоціативної низки, 

побудованої на основі опозиції з акцентом на повторі лексеми последний: 

последний катаклизм – последний час природы. У Ф.І. Тютчева 

катастрофічний комплекс маркує модель світу самотністю людини, що 

зазирнула у безодню. Самотність метафоризується і як покарання, і як умова 

життя. Це подано за допомогою епітета, вираженого адʼєктивом у поєднанні 

з іменником последний час природы. 

Також у вірші натрапляємо на таку асоціативну ознаку як «зорова 

перцепція»: все зримое опять покроют воды Під час перенесення візуальної 

характеристики на обʼєкти когнітивний мотив здобуває значення “заповнити, 

усіяти чим-небудь поверхню” (Ожегов, 1989, с. 257). 

Тютчевські води – символ постійного руху, символ вічності, 

незмінності, безсмертя природи, усвідомлення поетом таємниці світобудови, 

бачення божьего лика над зовнішнім зримым покровом буття. Науковець 

О.В. Радчук, аналізуючи генетичний звʼязок опозитів «наявність vs 

відсутність», розглядає етимологію слова лик: «З давніх часів й донині на 

іконах зображували святих, що збереглося й відбилося у сучасній мові та 

вживається у виразі лики святых» (Радчук, 2019, с. 95–96). У вірші поет 

замість сполучення лики святых використовує біблійний вираз божий лик. 

У різних міфологіях вода виступає як першооснова, вихідний стан 

усього сущого, еквівалентнийо древньому хаосу. Вона ж позначає фінал усіх 

речей, оскільки мотив потопу у міфах пов’язаний із водою (Кононенко 

(2003)). 

У «Міфологічному словнику» відбито міфопоетичні уявлення про воду, 

згідно з якими, «вода – першоелемент Усесвіту; первісний хаос; символ 

несвідомого; життя, горіння, полумʼя, вогонь; шлях у загробний світ; межа 

між світами» (Міфологічний словник, 1965, с. 45). 
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Багато в чому завдяки Ф.І. Тютчеву «міфологічна картина світу нині 

переважно перетворена на поетичну картину світу, де вода, як й вся природа, 

може уособлюватися, що відображено в дистрибуції членів семантичного 

поля вода» (Гришина, 2002, с. 160). Хаос видається поету величним, 

трагічним образом космічної першоєдності, де розчинено все буття, з якого 

воно зʼявляється й у якому гине, тому хаос – універсальний принцип 

нескінченного й безмежного становлення. 

Аналіз досліджуваної моделі «хаос → першооснова життя» дав змогу 

виділити такі семантичні компоненти (семи): 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. 

Тютчівське сприйняття хаосу як першооснови життя ґрунтується 

насамперед на законі двоїстості, що відбито на змістовному рівні: єдність 

хаосу й космосу метафорично репрезентовано дієслівними формами, що 

підтверджує їх діалектичність. 

У метафоризації поняття «хаос» беруть участь також асоціативні 

ознаки «динаміка», «вияв обʼєкту», «колір», «звук», «водні обʼєкти», 

«просторові образи», на підставі яких виділяється метафорична модель 

«хаос → нічна стихія». При цьому асоціативні ознаки є як джерелом, так 

і метою метафоричної проєкції. 

Ніч Ф.І. Тютчеву видається царством хаосу, а хаос метафорично 

зображений як безмежна нічна стихія.  

Як тільки у нічній стихії зникають уявлення про простір й час, тоді 

хаос перетворюється у лірика на мертву силу. Для поета вечірній час 

мертвий. Образ хаоса полягає у глибині усесвіта, тайну якого природа ховає 

від людини. 

Вечер мглистый и ненастный... 

Чу, не жаворонка ль глас?.. 

Ты ли, утра гость прекрасный,  
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В этот поздний, мертвый час?  

Гибкий, резвый, звучно-ясный, 

В этот мертвый, поздний час... 

Как безумья смех ужасный, 

Он всю душу мне потряс!.. («Вечер мглистый и ненастный…»). 

Традиційно лексема птица і, зокрема, жаворонок має позитивну 

семантику, символізує світло, сонце, ранок, весну, однак у Ф.І. Тютчева 

образ жайворонка наповнюється новими, індивідуально-авторськими 

смислами. Метафора жаворонок висловлює авторське уявлення про 

дисгармонію й є символом хаосу, божевілля. Семантичне наповнення образу 

виникає у контексті завдяки розгортанню ланцюжка асоціацій 

й експлікується у метафорах вечер мглистый и ненастный, поздний, 

мертвый час, які викликають відчуття якихось дивних, незрозумілих звуків, 

що нагадують спів жайворонка. Поет порівнює цей спів з ужасным смехом 

безумья. Негативне значення слова безумье підсилено метафорою смех 

ужасный. Адвербіальні метафоричні словосполучення, що використовуються 

поетом, мають підсилювальну конотацію, оскільки вказують на підвищений 

ступінь вияву предикативної ознаки “сильно схвилювати, справити велике 

враження” (Ожегов, 1989, с. 38), виражену дієсловом. 

Образ жаворонка є значущим й виступає як один із засобів 

конструювання індивідуально-авторського світосприйняття. Семантичне 

наповнення цей образ отримує в результаті композиційного розгортання 

вірша, а також вторинної номінації. 

Виділені ознаки хаосу на мовному рівні репрезентовано різними 

просторовими образами, що обʼєднують хаос й космос, тому образ птицы 

у Ф.І. Тютчева як й у міфах займає «прикордонне» положення у просторі, 

оскільки виконує функцію провідника у світ хаосу, у якому беззвучний 

простір символізує відсутність життя, будь-якого руху. 

Описуючи модель «хаос → нічна стихія», поет використовує різні типи 

композиції: просторову, часову, асоціативну, композиційну антитезу. Але 
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можна виділити й деякі закономірності: Ф.І. Тютчев тяжіє, на нашу думку, до 

просторової композиції, яка передбачає поділ світу на верхній та нижній 

простір. Поет пов’язує земне з хаосом, а небесне – із космосом, що можна 

інтерпретувати з когнітивного погляду: автор характеризує космос як 

«незмінний, спокійно величний», а хаос – завжди «мінливий й емоційний, 

несильний й метушливий» (Асоціативний словник, 2002, Т. 2, с. 436). 

Поняття «хаос» у філософській ліриці Ф.І. Тютчева завжди має 

двовекторну спрямованість: верхній простір повʼязаний із нижнім. 

Две беспредельности были во мне, 

И мной своевольно играли оне… («Сон на море»), 

Стихия бьёт о берег свой… 

Прилив растет и быстро нас уносит 

В неизмеримость темных волн («Сны»). 

Водна й небесна стихії – це підстави для складної просторової 

метафори две беспредельности, неизмеримость темных волн. Зближення 

водної та повітряної стихії притаманне для номінацій рухомої води, 

етимологія й семантика яких має у своєму розпорядженні можливість для 

метафоризації. «Великий академічний словник російської мови» як 

переносне визначає таке значення лексеми волна: “Безперервний рух, хід 

маси, великої кількості кого-, чого-небудь” (ВАС, 1965, с. 1619). Поєднання 

числівника з іменником абстрактного значення две беспредельности, а також 

іменник неизмеримость з просторовою семантикою підкреслюють глибину 

хаосу. Цю ознаку відображено й у інших словниках: “величезний простір, що 

не має видимих меж” (МАС, 1999, с. 346). У Малому академічному словнику 

російської мови слово беспредельность має значний ряд синонімів: 

“Безмежність, неоглядність, широта, нескінченність, безкрайність, 

неозорість, невичерпність, безвимірність”, що вказує на безмежність 

простору (МАС, 1999, с. 41). Слід зазначити, що наведені слова з префіксами 

не- й бес- / без- також мають значення “Відсутність або нестача обмежень 
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у виявленні чого-небудь”, а суфікс -ость утворює абстрактне поняття й надає 

слову нового лексичного значення. 

Ми з’ясували, що метафоричний образ хаосу створений за допомогою 

використання різних частин мови – іменників, прикметників, дієслів. Слова 

море, океан супроводжуються метафорами дієслів бьет, растет, уносит, які 

відіграють важливу роль у створенні художнього простору. Завдяки 

лексичному оточенню море можна співвіднести з безмежністю (стихия, 

неизмеримость темных волн). Імпліцитно метафорична лексика іменників 

(две беспредельности, неизмеримость) протиставлена експліцитно 

вираженій дієслівній метафорі: играли, бьёт, растет, уносит. 

Метафори-іменники две беспредельности, неизмеримость не лише 

семантично, а й усім комплексом мовних засобів протиставлені 

метафоричному образу море та її оточенню. Ідею вічного руху, який 

обмежується якими-небудь перешкодами, лірик виражає у образі припливу, 

який растет й уносит. 

Повітряний простір у Ф.І. Тютчева асоціюється з річкою, на що вказує 

дієслово слился, яке має значення “об’єднатися”. Таке сприйняття світу 

здійснено поетом на підставі узагальнення семантичних ознак лексеми вода, 

виявлених під час опису неба й землі. 

Там, где с землею обгорелой 

Слился, как дым, небесный свод, – 

Там у беззаботности веселой 

Безумье жалкое живет… («Безумие»). 

Метафора небесный свод одночасно розділяє та обʼєднує небо й землю, 

виникає відчуття неподільності всіх явищ природи на порозі божевілля ночі, 

хаосу. Образ єднання землі й неба створено внаслідок актуалізації ознаки 

безформності й плинності води, що закладено у узуально-метафоричному 

значенні дієслова слиться “обʼєднатися, стати єдиним цілим” (Ожегов, 1989, 

с. 634). 

Приклад злиття протилежних стихій спостерігаємо у вірші «Видение». 
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Есть некий час, у ночи, всемирного молчанья, 

И в оный час явлений и чудес 

Живая колесница мирозданья 

Открыто катится в святилище небес. 

Тогда густеет ночь, как хаос на водах, 

Беспамятство, как Атлас, давит сушу... 

Лишь музы девственную душу 

В пророческих тревожат боги снах! («Видение»). 

Поняття «ніч» репрезеновано метафорами час всемирного молчанья, 

явлений и чудес й містить асоціативну ознаку «тиша». У вірші поет робить 

спробу осягнути світ людини, зіставляючи його зі світом природи. Світ 

людської душі метафоризовано в образі живой колесницы мирозданья. 

Метафора час всемирного молчанья на підставі загальної асоціативної ознаки 

може бути повʼязана з образом сну. Ф.І. Тютчев стверджує ніч шляхом 

стирання колірних й звукових виявів світу. Стертість колірної ознаки 

репрезентовано дієслівною метафорою густеет ночь. Лексема ночь 

розширює свій значеннєвий обсяг за допомогою слів комплексу «кольору» 

й «води» та порівняльного звороту: густеет ночь, как хаос на водах. Поет 

відзначає не тільки факт настання ночі, але й передає індивідуальне 

сприйняття цього явища, зумовлене психічним станом. 

Вірш насичений перифразами (живая колесница мирозданья – земля), 

поетичними синонімами (святилище небес – небо; беспамятство – забуття), 

великою кількістю порівнянь (густеет ночь, как хаос на водах, 

беспамятство, как Атлас, давит сушу), які створюють враження 

грандіозності й величі нічного хаосу. 

Деякі дослідники підкреслювали, що тема хаосу зʼявляється у віршах 

Ф.І. Тютчева, як тільки він порушує питання про межі земного життя. Для 

поета хаос – це теж стихія, але не так співвіднесена із земним світом, як 

протиставлена землі. У безмежному хаосі поета зливаються всі стихії: 

повітря, вода, вогонь, земля. Звідси – можливість метафоризації однієї стихії 
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за допомогою іншої: небо – твердь пламенная и чистая, река воздушная 

(Касаткіна, 1969, с. 25). Лексеми, співвідносні зі стихією землі, з її 

природними височинами, викликають у митця асоціації з водою. 

Тютчевский хаос повʼязаний із рухом у просторі. Автор сприймає 

нічний хаос за допомогою органів зору й слуху, оскільки у метафоризації 

беруть участь асоціати з декількома мотивувальними ознаками: «звук», 

«динаміка», тому поет так часто звертається до образу моря й відповідної 

лексики, вираженої метафорами буря, волны, морская пена для його втілення. 

Море у поезії Ф.І. Тютчева сприймаємо не тільки як природну стихію, 

а і як вічне джерело руху: 

Тот же все вечный прибой и отбой («Дума за думой, волна за 

волной»). 

Вкруг меня, как кимвалы, звучали скалы, 

Окликалися ветры и пели валы…  («Сон на море»). 

Образ моря митець застосовує для створення метафоричних образів 

й перифраз (вечный прибой и отбой, звучали скалы, окликалися ветры, пели 

валы, мир неподвижный лежал). Вирази вечный прибой и отбой вказує на 

циклічність руху. 

Філософ В.С. Соловйов, аналізуючи природу хаосу у поезії 

Ф.І. Тютчева, стверджує, що космос підпорядковує собі світову стихію, 

даючи життю красу, а хаос дає про себе знати бунтівними поривами, й він 

необхідний, але тільки у своїй підпорядкованості світовій гармонії: «Так 

безкрайнє море у своєму бурхливому хвилюванні прекрасно як вияв та образ 

матеріального життя, гігантського пориву стихійних сил, які введені, проте, 

у непорушні межі й не можуть розірвати загального звʼязку світобудови та 

порушити його ладу, а тільки наповнюють його рухом, блиском й громом» 

(Соловйов, 1990, с. 114). Античне уявлення про хаос як про водну стихію 

вплинуло на його відповідне метафоричне вираження – хаос на водах, стихия 

бьет о берег свой. Тютчевский хаос метафорично репрезентований як 

всеобъемлющее море, тому море поет описує як хаотичну стихію: 
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Смотри, как на речном просторе, 

По склону вновь оживших вод, 

Во всеобъемлющее море («Смотри, как на речном просторе…»); 

Тогда густеет ночь, как хаос на водах («Видение»); 

Настанет ночь — и звучными волнами 

Стихия бьет о берег свой… («Как океан объемлет шар земной…»). 

Серед синтагматических звʼязків лексеми море спостерігаємо кілька 

смислових корелятів у прямому значенні. Це передусім епітети, які вказують 

на безкрайність моря: безбрежное,  обширное, всеобъемлющее. У дефініціях 

лексем безбрежный (“водні простори, позбавлені кордонів, берегів” (ПСТ, 

2009, с. 26)), обширный (“який займає великий простір” (ПСТ, 2009, с. 455)), 

всеобъемлющий (“який охоплює весь простір”) (ПСТ, 2009, с. 47) 

семантичний компонент ʼпростірʼ експлікований адʼєктивами. Слід звернути 

увагу на особливість використання епітета всеобъемлющий у поетичному 

ідіолекті Ф.І. Тютчева – уживання тільки з найменуваннями водних обʼєктів, 

тоді як лексема має у мові взагалі й у поетичній мові зокрема стійку 

валентність, що співвідноситься з різними стихіями. Але для поета основною 

стихією є вода, яку він наділяє здатністю репрезентувати безкрайній, 

величезний, усеосяжний простір. Згідно з міфологією хаос завжди повʼязаний 

з водним простором Отже, море у Ф.І. Тютчева – необмежений простір 

хаосу, і така семантика лексеми виявляється у метафорі всеобъемлющее 

море. 

Метафоризація іменника море ґрунтується на його головній семі 

‘водний обʼєкт’, що відбито у словниках: «Широкий простір, заповнений 

чим-небудь, що розповсюджується на що-небудь» (ПСТ, 2009, с. 376). 

В авторитетному лексикографічному довіднику вказано два переносних 

значення лексеми: “широкий, безмежний простір чогось”; “величезна 

кількість, незліченна множина” (ВАС, 1965, с. 1260–1261). У цих дефініціях 

підкреслено головну ознаку моря – його широту. Цю особливість 

і відображено у філософській ліриці Ф.І. Тютчева. 
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Образ моря, як ми бачимо, відіграє особливу роль у формуванні 

простору й часу як джерела метафоризації поняття «хаос» у філософській 

поезії Ф.І. Тютчева. 

У картині світу поета поняття «хаос» олюднене, про це свідчить велика 

кількість індивідуально-авторських метафор: хаос шевелится, играет душой 

человека, дышит, роится, воет, але стихія хаосу в митця несвідома, тому 

й людина зливається з хаосом у стані забуття: уві сні або у смерті; стихія 

хаосу лірика безтілесна: мир бестелесный, слышный, но незримый… роится у 

хаосе ночном. 

Репрезентанти нічного хаосу у 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…»). 

В актуалізації образних і символічних уявлень про поняття «хаос» 

ознаки руху й звучання найбільш частотні. 

Поняття «хаос» й його ознаки вербалізовано у мовних одиницях, що 

передають звукову палітру різними частинами мови: гул, слышный, роится. 

Іменник гул має сему ʼшум, що не цілком ясний, зливається з іншими 

звукамиʼ, адʼєктив слышный – ʼрозрізняти слухомʼ, дієслово роится – 

ʼутворювати рійʼ. Синтагматичні конструкції гул непостижимый, мир 

слышный, роится у хаосе наділяють нічну тишу звучанням. Дієслово роится 

повʼязане зі звуковими й зоровими асоціаціями, звідси й гул слышный, 

й відчутні характеристики світу – незримый. Метафора гул є своєрідним 

синтезом вічного руху нічного світу. У вірші відображені особливості 

сприйняття у певній послідовності: звукова, а потім зорова. 

Якщо світ сну у Ф.І. Тютчева характеризується нерухомістю, 

відсутністю звуків, то хаос відбиває авторські уявлення про світ, наповнений 
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різними звуками, реалізується у метафорах страшные песни про древний 

хаос, про родимый: 

Понятным сердцу языком 

Твердишь о непонятной муке… 

О! страшных песен сих не пой! 

Про древний хаос, про родимый 

Как жадно мир души ночной 

Внимает повести любимой! («О чем ты воешь, ветр ночной?»). 

У хаотичному вое й дивному голосе вітру особливим чином 

метафоризується понятный язык й непонятная мука. Вербалізовані опозити 

понятное й непонятное парадоксально зміщені у своїх значеннях, 

викликаючи здивування, загадковість. 

Бінарна опозиція понятный vs непонятный, репрезентована 

антонімічною парою із префіксом негації не- й без нього, указує на 

розпливчастість значення, яке ще більше підсилюється: голос вітру понятен 

серцю, але водночас твердить про непонятную муку. 

Хаос звуків може виявлятися у метафорах, що містять 

звукопозначення, обʼєднані семантичним компонентом ʼгучний, сильнийʼ, 

що виражають негармонійне звучання за допомогою дієслів теперішнього 

часу: бунтует, клокочет, хлыщет, свищет, ревет, бьет, а також 

субстантивів у орудному відмінку с ревом, свистом, визгом, воем. 

И бунтует, и клокочет, 

Хлыщет, свищет, и ревет… 

С ревом, свистом, визгом, воем 

Бьет в утес береговой… («Море и утес»). 

Дієслова, повʼязані з морем, характеризують його з погляду 

вироблених ним звуків різної тональності й беруть участь у створенні 

антропоморфної метафори: море в поета бунтует, клокочет, хлыщет, 

свищет, ревет, бъет. Перерахування дій за допомогою шести дієслів 

створює динамічний фон вірша, а сполучник и також підпорядкований 
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єдиному задуму, оскільки виконує функцію підсилення, а не зʼєднання. Далі 

йдуть субстантивні порівняння у орудному відмінку с ревом, свистом, 

визгом, воем, які створюють звуковий контраст. Для передання звукової 

картини хаосу поет також використовує метафори молчанье, шепот, ропот, 

стоны, шорох, треск за треском, шуршат, баюкает, тихоструйною волною, 

гул, які мають значення “слабке звучання”. Інтенсивність вияву ознаки можна 

розташувати на осі перехідності, де крайніми членами будуть мовчання vs 

гул. 

Протиставлення звуків й тиші різнотонально. У звичному розумінні 

тиша або порушується звуками, або відсутність звуків стає наслідком 

згасання звукового комплексу. Однак у тому чи іншому випадку 

простежуємо символічне тлумачення видаваного звуку або його відсутності. 

Межа між звуком й його відсутністю хитка, а звукообраз мовчання, що 

виникає у поезії Ф.І. Тютчева, виступає номінантом беззвучного світу на 

підставі ознаки «цілковита тиша, відсутність звуків». Слід зазначити, що 

тиша у багатьох віршах поета асоціюється зі сном: 

И баюкает их море 

Тихоструйною волной… («По равнине вод лазурной…»). 

Описово-метафоричне поєднання тихоструйною волной є традиційною 

поетичною лексикою поезії XIX століття (Григорʼєва, 1980, с. 42). Дієслівну 

метафору баюкать й метафоричне вираження тихоструйною волной 

обʼєднує сема ʼспокійʼ, що й визначає їхні можливі асоціативні відношення. 

Лінгвокогнітивний аспект, що розкриває асоціативні звʼязки 

компонентів моделі «хаос → нічна стихія», дає змогу побачити особливості 

метафоричного відтворення поняття «хаос» Ф.І. Тютчева. Ментальні 

когнітивні ознаки поняття «ніч» визначають тютчевскую специфіку 

сприйняття ночі. Частотною є ознака «звук», актуалізована метафорами 

еженощный гул, хаос звуков. Описувана модель репрезентована рядом 

асоціативних ознак «просторові образи», «водні обʼєкти» 
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й експлікується у відповідних метафорах: поздний час, две беспредельности, 

роится у хаосе ночном.  

Образ сну для лірики Ф.І. Тютчева є одним з основоположних, оскільки 

нерозривно пов’язаний з образом хаосу-ночі, відображає їх взаємодію не 

лише на семантичному, але й на асоціативному ріні. Обидва поняття 

позначають стани на межі, що тривають протягом певного часу, коли 

можливо «проникнути» у чужий світ і побачити щось, приховане від очей 

звичайної людини. Поет рідко використовує лексему сон у її прямому 

значенні як “фізіологічний стан спокою й відпочинку, який настає через 

певні проміжки часу, і за якого цілком або частково припиняється робота 

свідомості” (Ожегов, 1988, с. 610). 

Тютчевский сон є поєднанням хаотичного й космічного, денної та 

нічної світобудови, а також життя й смерті, саме тому когнітивна 

інтерпретація сну у Ф.І. Тютчева неоднозначна. Сон наближається до хаосу 

й небуття. Слово небуття витлумачено у філософському ключі: 

“Відсутність, заперечення буття, неіснування взагалі, реальність, якої немає” 

(Ожегов, 1986, с. 342). На підставі цього значення можна виділити спільну 

асоціативну ознаку хаосу й небуття «безмежність», а також ознаку «спокій», 

яка обʼєднує образи сну й небуття, і в результаті поєднання цих ознак 

виокремлюємо метафоричну модель «хаос → сон». 

Сон у Ф.І. Тютчева репрезентований метафорами, вираженими 

словосполученнями сон жизни, сон волшебный, утомительный сон, край 

незнакомый, мир волшебный. Сну приписано характеристики з позитивною 

оцінністю, які експлікуються за допомогою адʼєктивів: благодатный, 

волшебный, младенчески-прекрасный. Ми вважаємо, що поет порівнює стан 

сну з прихованим хвилюванням, що відбувається у світі нічного хаосу. 

У вірші «Сни» формується стійкий набір ключової лексики із 

виділенням основних образів-корелятів: ночь, сон, океан, стихия, хаос, 

бездна.  

Как океан объемлет шар земной, 
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Земная жизнь кругом объята снами... 

Настанет ночь – и звучными волнами 

Стихия бьет о берег свой («Сны»). 

Поет образи ночі та сну повʼязує зі стихією води, що виражено 

одиницями синтаксичного рівня: как океан объемлет шар земной, земная 

жизнь кругом объята снами. Автор проводить паралель між живим життям 

природи й людиною, і такий паралелізм досягнутий шляхом використання 

метафоричних дієслів у значенні всеосяжності: объемлет, объята. Завдяки 

смисловому паралелізму створено повну картину світобудови, чільну роль 

у якій відведено водній стихії, повʼязаній у Ф.І. Тютчева із внутрішньою 

основою людського існування. 

Поняття «ніч», що знімає межі між явищами природи й станом душі 

людини, має спільні когнітивні ознаки, що обʼєднують сон й океан як стихії, 

які характеризують вияви хаосу як несвідомості. 

Нічний пейзаж світу, що засинає, присипляє свідомість людини, 

і вторгнення хаосу у несвідомий світ людей поет інтерпретує як 

таинственное явище. Через сутінки, сон у природі й у людині у світ 

проникає стихійний початок хаосу. 

Лірик характеризує сон як щось ефемерне, здатне придушити, 

заглушити хаос звуков й одночасно зробити яскравішим усе навколо: 

болезненно-яркий, волшебно-немой. Авторські адʼєктивні конструкції 

виражають прагнення поета передати магічну хиткість стану. Тлумачення 

цих слів поєднують різнорідні ознаки: хворобливий й яскравий, чарівний 

й німий. Образ сну сприймаємо через такі ознаки, як «світло» й «тиша»: 

Я в хаосе звуков лежал оглушен, 

Над хаосом звуков носился мой сон. 

Болезненно-яркий, волшебно-немой, 

Он веял легко над гремящею тьмой («Сон на море»). 
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Боротьбу сну й моря Ф.І. Тютчев уявляє як відсутність гармонії. Але 

водночас завдяки метафоричному образу сон поет розкриває таємниці світу, 

у якому сон близький до первозданного хаосу у вигляді хаоса ночного. 

Образ сну, напівзабуття, видіння є в поета виявом «вищого стану» 

людини, у якому для нього виявляються розмитими всі координати. 

На тютчевську концепцію хаосу вплинули античні, міфопоетичні 

уявлення, про що свідчить використання поетом асоціацій, повʼязаних із 

поняттям «хаос»: хаос → сон, сон → світ чарівний, сон → видіння. 

Виділені асоціативні ознаки «звук», «колір», «просторові образи» 

вважаємо основою метафоричної проекції моделі «хаос → безодня», які 

також поєднують хаос з образами ночі, води. 

Думка про Ф.І. Тютчева як про поета безодні склалася давно. Так, 

Д.І. Мережковський у його ліриці виявляв «безодню мороку» й «бездонний 

відчай» (Мережковський, 1991, с. 454–466). Це уявлення ґрунтується на 

аналізі поетичного слововживання митця, для якого застосування слова 

бездна слід визнати характерним й метафоричним, «бо відмежованість – 

безмежність – дві взаємозалежні грані єдиної опозиції, усередині якої 

розгортається тютчівська поезія простору» (Лотман, 1996, с. 587). Бездна як 

просторовий образ характеризується у Ф.І. Тютчева наявністю додаткових 

ознак «колір», «водні обʼєкти». 

Головна ознака «просторовий образ» є підґрунтям для метафоризації 

образу безодні у творчості лірика. У словникових дефініціях цю ознаку 

виділено особливо. Слово бездна у словниках російської мови має такі 

значення «1. Прірва, що здається бездонною; невимірна глибина. 2. Безмежна 

глибина (моря, неба тощо). Морська, космічна безодня, безодня всесвіту. 

3. Символ безмежності, глибини, незбагненності» (Словник Даля, 2000, 

с. 61). У нашому дослідженні ми обрали саме «Словник В.І. Даля», оскільки 

хочемо продемонструвати якраз інтерпретацію, яка була властивою тому 

часу, коли жив й творив Ф.І. Тютчев. 
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У процесі метафоризації бездны поет часто використовує “водні 

обʼєкти”. Метафори бездны – океан, небо, ніч – за однорідності семантики 

забарвлюють її у різні тони: бездна морских глубин, голубая бездна эфира. 

Що стосується асоціативної ознаки «звук», то бездна у Ф.І. Тютчева видає 

нерозбірливі, невиразні звуки, що характеризує індивідуально-авторське 

сприйняття образу. 

Саме завдяки безодні стає можливим відчуття «напруженості» 

простору хаосу (Лосєв (1980)). Для створення цього відчуття Ф.І. Тютчев 

застосовує дієслівні одиниці мятешься, бьешься в значенні “неспокійний 

рух”: 

Иль мятешься ты и бьешься 

В одичалой бездне вод… («Ты волна моя морская…»). 

Метафоричні дієслова мятешься, бьешься передають метушливий, 

схвильований стан поета. 

У віршах, у яких репрезентовано тему моря, океану, зʼявляється образ 

оповитого таємничістю зоряного неба, який є ключовим, що обʼєднує верхній 

та нижній простір: верх виражений метафорою горящая слава звездная, а низ 

– пылающая бездна, що мають спільну сему ʼвогоньʼ. Аналіз мовного 

матеріалу засвідчує, що пылающая бездна – це зірки, відбиті у воді: 

Небесный свод, горящий славой звездной, 

Таинственно глядит из глубины, – 

И мы плывем, пылающею бездной 

Со всех сторон окружены («Как океан объемлет шар земной…»). 

Індивідуально-авторською специфікою відзначається й образ хаосу. 

Горящий, пылающая – знакові метафори тютчевської вогняної стихії, які 

маркують хаос та асоціюються із зірками, що палахкотять і падають на 

землю. Пишність безкрайнього небесного свода підкреслено метафорою 

горящая слава звездная. Для підсилення ефекту бескрайности простору поет 

використовує образ пылающей бездны. 
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Образ небесного свода є частиною всесвіту, безкрайнім простором 

бездны, що виділено обставиною з просторовою семантикою из глубины. 

Сприйняття ночі вербалізовано перцептивним дієсловом глядит зі значенням 

“зорове сприйняття”. Слід зазначити, що дієслово глядеть – старослов’янізм, 

повʼязаний зі словом взгляд, і є поетичним синонімом дієслова смотреть. 

У цьому контексті відбувається метонімічний зсув, що дає змогу розглядати 

частину доби і як стан природи в певний час: небесный свод глядит из 

глубины. Описуючи нічне небо, поет використовує прийом алітерації: 

у звуковій перекличці беруть участь сполучення приголосних гл, що надає 

поетичному тексту більшої виразності. У звуці (л) чуємо щось ласкаве, лепет 

хвилі, відбиття на воді тремтячого неба. Алітерація у наведеному віршовому 

уривку надає музичного відтінку, створює спокійний настрій, який 

обʼєктивується не лише на рівні звуків, а й на рівні лексичних одиниць. 

Із семантичного погляду поєднання дієслова глядеть із прислівником 

таинственно й метафорами небесный свод, горящая слава звездная не лише 

уособлює реалії світобудови, але й виражає процес поширення світла. При 

цьому лексичне оточення перцептивного дієслова виконує подвійну 

когнітивну функцію: воно відображає емоційне сприйняття поетом названої 

реалії і позначає інтенсивність поширення світла, різний ступінь яскравості, 

що виходить від джерела освітлення: пылающей бездны. 

Лексема бездна у Ф.І. Тютчева постає у значній різноманітності 

метафор: обнаженная, раскаленная, голубая, двойная, одичалая, 

всепоглощающая, миротворная, пылающая, безымянная, покрытая 

покровом, роковая, ужасная, що відкривається за обмежено короткий 

відрізок часу у душі. Проєктуючи якості людини на образ бездны, поет 

метафоризує її, називаючи обнаженной, одичалой. У тлумачних словниках 

лексеми одичалый та обнаженный мають негативне значення (негативні 

конотації): одичалый – “який виражає дикість й божевілля”, а обнаженный – 

“позбавлений покриву, відкритий погляду”, осуджуваний у суспільстві 

(Ушаков, 1996, с. 672, 762). Особливістю вказаних атрибутивних лексем є те, 
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що поет наділяє образ безодні людськими характеристиками, надаючи 

додаткових відтінків сприйняття образу. 

Метафоричне осмислення поняття «безодня» має протилежні емоційно-

оцінні характеристики. Поет описує безодню у різних її виявах: як 

умиротворену, так і бурхливу, оскільки вона повʼязана з природним 

й психологічно обґрунтованим страхом порожнечі. 

Аналіз слововживань засвідчує, що світова безодня у Ф.І. Тютчева 

ототожнюється з безмежними водами океану, оскільки в поета все зримое 

покроют воды («Последний катаклизм»). 

Поочередно всех своих детей, 

Свершающих свой подвиг бесполезный, 

Она равно приветствует своей 

Всепоглощающей и миротворной бездной («От жизни той, что 

бушевала здесь…»). 

Як бачимо, Ф.І. Тютчева притягувала таємниця нічного хаосу, безодні, 

його загадкова сила, недоступна людському розумінню: 

И, как виденье, внешний мир ушел… 

И человек, как сирота бездомный, 

Стоит теперь и немощен и гол, 

Лицом к лицу пред пропастию темной. 

В душе своей, как в бездне, погружен… («Святая ночь на небосклон 

взошла…»). 

Відмовившись від повсякденного (И, как виденье, внешний мир ушел), 

людина віч-на-віч залишається з вічністю. Хаос у Ф.І. Тютчева асоціюється 

з пропастию темной. Поет, описуючи людину, наділяє її епітетами 

немощный и гол й порівнює з бездомным, тому що людина не в змозі ні 

зрозуміти, ні змінити вічного руху хаосу. Дослідниця О.В. Радчук указує на 

те, що «для російської ментальності вживання епітета голый щодо людини 

було образливим й принизливим. Тому у мові існує безліч евфемізмів, які 

його замінюють...» (Радчук, 2019, с. 133–134). Ф.І. Тютчев використовує саме 
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цей епітет у поєднанні з немощным й два порівняння как сирота бездомный, 

как в бездне, щоб показати важкий душевний стан людини, відчуття 

трагічності життя. 

Однак спроба визначитися у хаотичному морі приводить людину до 

розуміння необхідності занурення у глибини свого внутрішнього світу. Поет 

застосовує ту саму метафору дієслова погружен, поєднуючи її 

з порівняльним зворотом в душе, как в бездне. 

Згідно із тлумачним словником С.І. Ожегова, дієслово погрузить має 

кілька значень: «1. Опустити цілком у яку-небудь рідину. 2. Набувати 

повністю будь-якого стану. 3. Цілком присвятити себе якому-небудь 

почуттю, справі» (Ожегов, 1989, с. 458). Безодня нічного неба й моря 

метафоризується у безодню людської душі: в душе своей, как в бездне, 

погружен. Спілкування з хаосом ночі сприяє осягненню людиною свого «я». 

Таємниця бездны залишається нерозгаданою, але відчуття спорідненої 

нескінченності неба й душі примирює людину із чуждым, неразгаданным 

ночным, яке тепер сприймається нею як надане, як наследье родовое. 

Образи безодні, хаосу, ночі на перший погляд постають тільки як 

негативні величини. Безодню поет метафорично називає пропасть тёмная, 

бо це джерело постійних страхів людини, безмежне й невідоме, а день 

репрезентований метафорою покров, накинутый над бездной, коли все 

навколо постає знайомим й близьким. 

Психологічний складник моделі «хаос → безодня» на когнітивному 

рівні передає індивідуально-авторське сприйняття поетом образу безодні як 

безмежної глибини, що відкриває себе світовому простору. Безодня 

у Ф.І. Тютчева постає у значній різноманітності предикації: обнаженная, 

раскаленная, голубая, двойная, одичалая, всепоглощающая, миротворная, 

пылающая, безымянная, покрытая покровом, роковая, ужасная, 

открывающаяся в душе. Ніч як образ хаосу у розумінні поета усуває 

перешкоду між людиною й космосом, відкриває перед ним безодню, 

й людина почувається безпорадною. 
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Отже, ми виділили моделі «хаос → першооснова життя», «хаос → 

нічна стихія», «хаос → безодня», «хаос → сон». У метафоротворенні беруть 

участь асоціативні ознаки «звук», «колір», «час», «динаміка», «водний 

простір», що є підставою для характеристики сприйняття Ф.І. Тютчевим 

аналізованого поняття «хаос». Авторське сприйняття хаосу характеризується 

відсутністю такої асоціативної ознаки, як «чіткий звук», оскільки він 

змішується, зливається, утворюючи шумне тло світу хаосу. 

Образ хаосу Ф.І. Тютчев інтерпретує як відбиття безладу, як причину, 

що є сутністю явищ, як вияв дисгармонії у душі людини й природи. Ці 

ознаки актуалізовано у метафорах з негативною й позитивною семантикою, 

що підкреслює різне сприйняття поняття «хаос». 

 

2.3. Репрезентація метафоричної моделі поняття «космос» 

 

Значна роль у світогляді й образній системі Ф.І. Тютчева належить 

природі – світу космосу. Поет розуміє поняття «космос» як гармонійний 

образ, упорядкований світ, який співвідносний хаосу. Як твердить 

Н.Я. Берковський, хаос для тютчевського світогляду є необхідною умовою 

космосу. Однак, незважаючи на те, що хоча поняття «космос» і протистоїть 

поняттю «хаос», але на думку Ф.І. Тютчева, не завжди має позитивні 

конотації (Берковський, 1985, с. 14). Сприйняття поняття «космос» у поета 

відбилося не лише у побудові образів, а й у виборі мовного матеріалу. 

Особливістю когнітивної інтерпретації поняття «космос» є його опис 

з використанням опозицій: «небо – земля», «верх – низ», «день – ніч». 

У поезії Ф.І. Тютчева абсолютно чітко окреслені опозиції «небо – земля», 

«верх – низ», що мають як просторові, так й часові характеристики. Водночас 

небо й земля перестають бути елементами звичайного пейзажу та 

перетворюються на єдиний Космос. 

У міфології образ неба вважався складником космосу, що відбито 

у тлумачних словниках російської мови, у яких небо визначено як «видимий 
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угорі над землею сферичний простір у формі купола, склепіння, місце 

уявного розташування світил, як астрономічне поняття» (Єфремова, 2000, 

с. 981; Ушаков, 1996, с. 478); «вся безмежність і глиб усесвіту» (Даль, 2000, 

с. 502). 

Унаслідок аналізу своєрідного вербального вираження поняття 

«космос» на підставі текстових асоціатів метафоричної репрезентованості 

космосу як світу, гармонії, порядку, усесвіту, світобудови, природи 

(Асоціативний словник, 2000, Т. 1, с. 593; Словник Даля, 2000, с. 502) ми 

виокремили чотири метафоричні моделі: «космос → земля ↔ небо», «космос 

→ день», «космос → ніч», «космос → природа». 

Основною характеристикою метафоричної моделі «космос → земля 

↔ небо» є її двоспрямованість. Метафоричні проекції з прямим вектором 

досить динамічно подані у поезії Ф.І. Тютчева. Дослідник М.Л. Гаспаров, 

аналізуючи поезію поета, звернув увагу на те, що основний вимір пейзажу 

у Ф.І. Тютчева – «вертикаль, причому спрямована не знизу вгору, а згори 

вниз, від неба до землі» (Гаспаров, 1997, с. 343). Дуже часто у опозиції «верх 

– низ» у функції посередників, що повʼязують основні протиставлені 

просторові сфери космосу, виступають вода й небо. Так, образ неба 

(атрибути неба: солнце, свод) має аналог – воду. 

Мотылька полет незримый 

Слышен в воздухе ночном… («Тени сизые смесились…»), 

И опять звезда ныряет 

В легкой зыби невских волн («На Неве»). 

Автор свідомо використовував дієслово ныряет й віддієслівний 

субстантив полет, створюючи підставу для метафоричної проєкції небо ↔ 

вода. Взаємовідношення цих двох просторів визначено напрямом їх 

зустрічного руху. Щоб їх наблизити, Ф.І. Тютчев формує різні метафоричні 

образи. Так, метафора мотылек повʼязана рухом по вертикалі знизу вгору, де 

земне відбивається у небесному. У вірші метафора звезда ныряет акцентує 

увагу на рух по вертикалі згори вниз.  
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Для того щоб передати цю взаємоспрямованість, автор часто 

у поетичних текстах застосовує антропоморфну метафору: как живые 

существа, небесные светила, луна, солнце, звезды – глядят, смотрят, 

а стихії – волны, море – поют, бунтуют, тобто діють так само, як люди: 

Украдкою в мое окно 

Глядело бледное светило, 

И мне казалось, что оно 

Мою дремоту сторожило («Еще шумел веселый день…»), 

Солнце раз еще взглянуло 

Исподлобья на поля («Неохотно и несмело…»), 

Як бачимо, і в цьому випадку, лексичне оточення метафоричного 

дієслова глядит виконує дві функції: виражає емоційне сприйняття 

й позначає інтенсивність поширення світла. Так, прислівник украдкою вказує 

на послаблений процес поширення світла. Дієслівні метафори глядело, 

сторожило (із обʼєктом дії светило) передають статичність, а дієслово 

взглянуло (із обʼєктом дії солнце) – одномоментну дію, що має динаміку. 

описуваної картини. Перцептивне сприйняття ускладнено прислівниками 

украдкою, исподлобья, що актуалізує емоційний компонент – споглядання. 

Природні стихії води, вогню, повітря й землі мають відмінності та 

зовнішньо протилежні якості, однак глибоко пов’язані, бо такий порядок 

космічної світобудови. Ф.І. Тютчев часто зближує протилежні стихії: вогонь 

і воду, землю й повітря (небо). Один з улюблених прийомів, що 

використовуються поетом, – метафорична проєкція, взаємопроникнення огня 

й воды: повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит, мирный вечера 

пожар волна морская поглотила, фонтан пламенеет, пыль огнецветная 

фонтана, лучом горит, фонтан піднімається у небо, огневые троянди 

у свинцевих хвилях річки, річка искрится, море лучезарно у місячному сяйві, 

звезда ныряет у хвилі, лунное сияние струится Невою. 

Поет відтворює постійний рух життя природи, яке звучить, завдяки 

використанню різних образів, передаючи не тільки певні звукові, а й 
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кольорові нашарування. Велику групу метафор формує лексика, побудована 

на світлових асоціаціях. 

Наприклад, вірш «Летний вечер» побудовано на основі аналогій: образ 

сонця у Ф.І. Тютчева асоціюється з раскаленным шаром, з главой, захід 

репрезентовано метафоричною конструкцією мирный вечера пожар. 

Уж солнца раскаленный шар 

С главы своей земля скатила, 

И мирный вечера пожар 

Волна морская поглотила… 

Уж звезды светлые взошли 

И тяготеющий над нами 

Небесный свод приподняли 

Своими влажными главами («Летний вечер»), 

Образ літнього вечора створено шляхом застосування різноманітної 

лексики із семою ʼсвітлоʼ переважно у метафоричному значенні. Лексичне 

оточення ключових образів солнце, вечер, волна, звезды вказує на 

інтенсивність поширення світла, різноманітний ступінь яскравості, що надає 

джерело освітлення. Метафорична проєкція здійснюється завляки вживанню 

дієслів скатила, поглотила, взошли, приподняли, тобто автор у такий спосіб 

передає рух згори вниз. 

Поет по-філософському осмислює антропоморфні метафори волна 

поглотила, звезды светлые взошли, небесный свод приподняли, по жилам 

(пробежал) природы, коснулись ключевые воды аналогією з фізичними 

якостями людини, а саме аналогізація надає відчуття єдності природи 

й людини. Науковець З.Г. Трухіна, яка досліджувала твори Ф.І. Тютчева, 

відзначає таку особливість його поезії, як «філософський паралелізм 

природного й людського» (Трухина. 1998, с. 52). 

Для поезії Ф.І. Тютчева характерне використання перцептивного 

дієслова смотреть, що виражає активність сприйняття, оскільки субʼєкт 
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сприйняття із названим дієсловом ініціює зоровий процес, тобто спрямовує 

органи зору з метою отримання конкретної зорової інформації. 

Смотри, как облаком живым 

Фонтан сияющий клубится; 

Как пламенеет, как дробится 

Его на солнце влажный дым…  

И снова пылью огнецветной 

Ниспасть на землю осужден («Фонтан»). 

На основі асоціативних звʼязків образ фонтана репрезентовано 

метафоричними конструкціями облаком живым, влажный дым, пылью 

огнецветной. Метафоричну проєкцію зі зворотним вектором земля → небо 

здійснено за допомогою дієслів: клубится (ʼпіднімається вгору, у небоʼ), 

пламенеет (ʼяскраво виблискуєтьсяʼ), дробится (ʼрозбивається на дрібні 

частиниʼ). Дієслово ниспасть указує на плавний рух униз, а осужден – на 

неминучість падіння вниз. 

Важливу стилістичну роль відіграє інверсія (пылью огнецветной, 

ниспасть на землю осужден), підвищуючи виразність поетичної мови, 

підсилюючи смислове навантаження слів, винесених у кінець вірша. 

Натяк на зняття опозиції «небо – земля» містять вірші, у яких автор 

невимірність неба зіставляє з невимірністю землі, де река воздушная течет 

меж небом и землей, де небесный лев течет по светлым небесам. 

Для зближення «верхнього» та «нижнього» простору Ф.І. Тютчев 

звертається й до метафоричного дієслова течь, уживаючи його із субʼєктами 

дії, що позначають небесні світила, водні обʼєкти, які виступають ніби 

посередниками. 

Река воздушная полней 

Течет меж небом и землею («Летний вечер»). 

Уже небесный лев тяжелою стопою 

В пределах зноя стал – и пламенной стезею  

Течет по светлым небесам!.. («Послание Горация к Меценату...»). 
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Цікавим видається метафоричний вислів небесный лев. Поет 

використовує образ солнца, який потрапляє у сферу дії асоціативного звʼязку, 

значення якого розкрито в контексті. Образ небесного льва наділений 

властивостями води й вогню, що підтверджено використанням метафоричної 

конструкції пламенная стезя й дієсловом течет, завдяки якому небесный лев 

уподібнюється у своєму русі воді. 

Варто зауважити, що у Ф.І. Тютчева стихія повітря й стихія води часто 

зливаються в одну, тому й їх властивості однаково належать обом сферам. 

Метафоризація дієслова течь, що позначає спосіб руху води, ґрунтується на 

перенесенні дій із конкретних субстанцій на абстрактні, при цьому 

реалізується властива дієслову руху просторово-часова семантика. 

Метафоризацію космосу у поезії Ф.І. Тютчева визначають образи, що 

поєднують «верхній» і «нижній» простір: звезды (как светло сонмы звезд 

пылают надо мною; небесный свод, горящий славой бездной, таинственно 

глядит из высот), месяц (настала ночь – и, светозарный бог, сияет он над 

усыпленной рощей; чуть брезжит у небе месяц светозарный), луна (взошла 

луна… наполнила своей безмолвной славой; под магической луной; в лунном 

сиянии; лунный мир), солнце (уж солнца раскаленный шар, с главы своей 

земля скатила; колесница… катиться; круглообразный светлый храм). 

Також тютчівський космос метафоризується за допомогою метафор 

землі: поле, снег, земля (в полях белеет снег; туманная и тихая лазурь над 

грустно-сиротеющей землею), вода, река, озера, ручьи, море (блещут воды; 

лениво катится река; внизу, как зеркало стальное, синеют озера струи, 

и с камней, блещущих на зное, в родную глубь спешат ручьи; как 

опрокинутое небо, под нами море трепетало). 

Дієслівна лексика, адʼєктиви, прислівники, що описують образи неба 

й землі, метафоризуються на основі асоціативних ознак «світло», що 

є домінантною, й «динаміка». Слід зазначити, що дієслова пылают, сияет, 

брезжит, белеет, блещут мають подвійну семантику ʼсвітлоʼ, ʼрухʼ. 

Значення дієслів підсилюється, якщо їх уживають з обʼєктами метафоризації. 
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Образ небесних світил застосовано у ліриці Ф.І. Тютчева у різних 

варіантах, але найчастіше у контрастному протиставленні, де верхній простір 

протиставлено нижньому. 

Небо в поета своєю легкістю не завжди протиставляється твердой 

земле, а, навпаки, порівнюється з нею: небо – твердь пламенная (в тверди 

пламенной и чистой лениво тают облака), грунт небес (бесцветный грунт 

небес, песчаная земля). Також автор знаходить аналоги землі у воді (пыль 

огнецветная фонтана) й у променях сонця (как пляшут пылинки 

в полдневных лучах, как искры живые в родимом огне). Поет метафоризував 

пылинки, искры, брызги. Конвергенції пыль огнецветная фонтана поєднують 

несумісні й асоціативно не повʼязані уявлення у реальності пыль й фонтан. 

Водночас використано індивідуально-авторське означення огнецветная, 

таким експресивним епітетом описано таку сутність, як пил. 

Аналізована модель – це метафорична проєкція з прямим вектором 

небо → земля: повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит, мирный 

вечера пожар волна морская поглотила. Контрастивна проєкція «земля → 

небо» малопродуктивна: фонтан сияющий клубится, що, на нашу думку, 

можна пояснити тим, що у світогляді Ф.І. Тютчева небо – це космос, 

а земля – хаос. Використання метафоричного проєктування зумовлює 

своєрідне, глибинне враження від пейзажу – космічність, уселенський 

порядок, внутрішньою закономірністю якого є гармонійне єднання неба 

й землі, верху й низу, космосу й хаосу. 

Домінантні когнітивні ознаки «звук», «світло», виявлені під час аналізу 

семантики мовних одиниць, виражено лексикою перцептивної, звукової 

семантики (грохочет в небе голубом, гремят раскаты молодые, блещут 

воды), підсилюючи образотворність природних образів. 

Одними з основних образів метафоризаційних процесів є образи дня 

й ночі. На основі асоціативної ознаки «гармонія» виділяємо метафоричну 

модель «космос → день». 
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Вірш «День и ночь» – один з найяскравіших мистецьких репрезентацій 

теми «космосу» (поняття «космос» тут ужито у значенні «упорядкований 

усесвіт, світопорядок», природна гармонія, протиставлена «хаосу» 

(Міфологічний словник, 1991, с. 296, 583)): 

На мир таинственный духов, 

Над этой бездной безымянной, 

Покров наброшен златотканый 

Высокой волею богов. 

День – сей блистательный покров – 

День, земнородных оживленье, 

Души болящей исцеленье, 

Друг человеков и богов! («День и ночь»). 

Перша частина вірша – картина тютчівського світоглядного, 

філософського космосу. Поняття «день» експліковано у метафорах покров 

златотканый, блистательный покров, земнородных оживленье, души 

болящей исцеленье, друг человеков и богов. Ф.І. Тютчев вдається до прийому 

нашарування синонімів для емоційного сприйняття образу дня. Уявлення про 

день асоціативно подано за допомогою колірних ознак, закладених 

у метафорах златотканый покров, блистательный покров. 

Лірик описує природу як гармонію, що підтримує іменниками 

певучесть, спор, шорох, струится, строй, созвучье, актуалізуючи ознаку 

«звук»: 

Певучесть есть в морских волнах, 

Гармония в стихийных спорах, 

И стройный мусикийский шорох 

Струится в зыбких камышах. 

Невозмутимый строй во всем, 

Созвучье полное в природе («Певучесть есть в морских волнах…»). 

Але у вірші «День и ночь» гармонія природи виявляється лише 

видимістю. Тут гармонія аналогізується із золотым покровом, накинутым 
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над бездной, тобто із тканиною, що приховує сутність світу: світ духів хаосу. 

Поет порівнює світ гармонійний і світ денний, як світ удаваний, тому світ 

дня метафорично названий таинственным. 

У ліриці Ф.І. Тютчева часто натрапляємо на метафору всемирное 

молчание, притаманну й денному, й нічному часу. Молчание у природі – це 

не відсутність у ній життя, а стан спокою. Метафора всемирное молчание 

вказує, на нашу думку, на безмежність простору й швидкоплинність часу: 

Кто без тоски внимал из нас, 

Среди всемирного молчанья, 

Глухие времени стенанья, 

Пророчески-прощальный глас? («Бесонница»). 

Образ молчание в поета має різний ступінь інтенсивності: може 

вщухати, ставати тихішим, ніж було раніше: 

Утихло вкруг тебя молчанье 

И тень нахмурилась темней, 

И груди ровное дыханье 

Струилось в воздухе слышней («Вчера, в мечтах обвороженных…»). 

Це молчание не характеризується повною відсутністю звуків 

й руху у природі, на що вказує дієслівна метафора струилось слышнее. 

Домінування у поезії митця лексем із відсутністю звукового значення 

спостерігаємо переважно в метафоричних контекстах. Уважаємо, що слова 

з когнітивною ознакою «мовчання», «тиша» здобувають реалізацію у двох 

сферах тютчівського світу (природа, людина), символізують абсолютну 

гармонію навколишньої дійсності, проникають до духовного світу людини.  

Однак існує й інший позляд на відображення міфологем космосу 

й хаосу в уявленні про день й ніч у Ф.І. Тютчева. Науковець А.І. Селезньов 

стверджує: «У Тютчева проведено межу між космічним, “божесько-

усесвітнім” днем й днем метушливо-людським. Коли поет спостерігав за 

життям людей відсторонено, із висот буття, він сприймав його як гру звуків 
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й фарб у складі космічного “пишнозолотого дня”» (Селезньов, 1999, с. 102–

115): 

Ещё шумел весёлый день, 

Толпами улица блистала, 

И облаков вечерних тень 

По светлым кровлям пролетала. 

И доносилися порой 

Все звуки жизни благодатной – 

И всё в один сливалось строй, 

Стозвучный, шумный и невнятный («Ещё шумел весёлый день…»). 

Коли образ дня в поета асоціюється з образами шуму, блиску 

й яскравістю дня, лірик передає почуття відчуженості використовуючи 

метафори стозвучный строй, шумный строй, невнятный строй. 

Автор сприймає нічний світ як відображення денного життя, що 

підкреслено прийомом метафоризації – звуки жизни… в один сливались 

строй. Лексема строй реалізує у метафоричному контексті значення, 

повʼязані з поняттям «космос»: “узгодженість, співмірність, гармонія у будь-

чому” (Ожегов, 1989, с. 673), створюючи мотив передчасності, завдяки чому 

стираються чіткі уявлення про час й простір. 

На нашу думку, метафори шумел веселый день, толпами улица 

блистала стають маркерами хаосу як вияву дисгармонії у душі людини. 

Яким би сліпучим й приголомшливим не був блискучий, полумʼяний 

і багатобарвний день, поет бачив у ньому щось інше, зовсім не благодатне, 

що має лише видимість єдиного ладу, космічної гармонії.  

Метафорична модель «космос → день» стала основою створення 

індивідуально-авторської метафори, у такий спосіб розширивши 

метафоричну проєкцію. Образи дневного шума, движенья, говора, криков 

були основою для формування асоціативної низки поняття «хаос», 

актуалізувавши ознаку «звук». У межах асоціації «хаос» – «дисгармонія» 
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метафорична конструкція пронзительны и дики крики дня уособлює стихію, 

що протистоїть гармонії, яку втілено в символах дня. 

О, как пронзительны и дики, 

Как ненавистны для меня 

Сей шум, движенье, говор, крики 

Младого, пламенного дня!.. 

О, как лучи его багровы, 

Как жгут они мои глаза!.. («Как птичка, с раннею зарей...») 

Удень поет тужить за минулою ніччю, яка приваблює своїм покровом, 

тихим сумраком и росой, коли можна залишитися наодинці із собою. Звукове 

сприйняття дня підсилюється колірною лексикою з негативною конотацією: 

пламенный, багровы. Реальність дня наповнена шумом й яскравими 

кольорами, оскільки лірик завжди захоплювався яскравістю сонячного 

проміння, а тут промені багровы й жгут … глаза. Це передано шляхом 

використання дієслова жечь із метафоричним значенням “знищувати, 

мучити, турбувати”. У такому вияві день у Ф.І. Тютчева має негативну 

оцінку. 

У ліриці митця слова звукової семантики підсилюють образотворчість 

образу дня, взаємодіючи зі світловою / колірною лексикою. Ці слова також 

реалізують метафоричне значення, розкривається контекстуально. 

Метафорична модель «космос → день» побудована на опозиції «звук-

тиша», що дає змогу стверджувати подвійне сприйняття поетом образу дня: 

певучесть, молчание, созвучье, стозвучный, шумный. День також 

репрезентовано різною за семантикою метафоричною лексикою: 

блистательный покров, друг человеков и богов, веселый день, пламенный 

день, стозвучный, шумный, невнятный. 

Співвіднесеність когнітивних ознак з опозицією «хаос» – «гармонія» 

уможливила виділення метафоричної моделі «космос → ніч» на основі 

ознак «світло», «гармонія». 



97 
 

Саме ніч, на думку Ф.І. Тютчева, розкриває справжнє буття. Дослідник 

А.І. Селезньов зауважує, що «хаосу суєтного дня протистоїть задумлива 

зосередженість нічного космосу. За всієї своєї звучності, яскравості й блиску, 

метушні й вибухів енергії денний хаос руйнівний й патологічний. Нічний 

морок й тиша – доброчинні й цілющі» (Селезньов, 2002, с. 163). 

О ночь, ночь, где твои покровы, 

Твой тихий сумрак и роса!.. («Как птичка, с раннею зарей...»). 

Тут автор розуміє ніч як гармонійний час. Сховатися від галасу для 

Ф.І. Тютчева можливо лише у тиші й темряві благодатної ночі: 

Сумрак тихий, сумрак сонный, 

Лейся в глубь моей души, 

Тихий, томный, благовонный, 

Все залей и утиши. 

Чувства мглой самозабвенья 

Переполни через край, 

Дай вкусить уничтоженья, 

С миром дремлющим смешай («Тени сизые смесились...»). 

Ми з’ясували, що образ ночи наділений позитивними характеристиками 

у його космічних виявах й метафоризується в образах сумрака тихого, 

сонного, томного, благовонного. Такі метафори виникли завдяки взаємодії 

понять: душа, сутінки, почуття, світ, дрімота. На основі асоціативних низок, 

утворених від цих понять, автор будує систему опису ночі у її гармонійному 

вияві. Зовні спокійна нічна атмосфера й глибока внутрішня туга поета 

прагнуть одна до одної для того, щоб здобути довгоочікувану гармонію. 

Сумрак, крім основної ознаки «світло», додатково наділений властивостями 

води (антропоморфне дієслово залей ужито у значенні “гасити що-небудь, що 

палає, водою”), що робить його здатним «загасити душевну пожежу» 

людських почуттів. Велика кількість метафор надає образу сумрака 

загадковості й унікальності, тому виникає асоціація його з гармонією. Тут ніч 

ніби космос з його гармонією та спокоєм. Метафоризація ночи реалізує 
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значення тихий сумрак. Триразове повторення кореневої морфеми 

у лексемах тихий й утиши передає згасання або послаблення звучання 

нічного світу. 

Гармонія у поезії Ф.І. Тютчева є метафоричною проєкцією лунного 

мира. Отже, ніч у вірші «Тени сизые смесились...» – явище космічного 

порядку. Когнітивні ознаки «спокій», «тиша», «статика», «колір / світло» 

також беруть участь у метафоризації нічного Космосу: 

В ночи лазурной почивает Рим. 

Взошла луна и – овладела им, 

И спящий град, безлюдно-величавый, 

Наполнила своей безмолвной славой... 

Как сладко дремлет Рим в ее лучах! 

Как с ней сроднился Рима вечный прах!.. 

Как будто лунный мир и град почивший – 

Все тот же мир, волшебный, но отживший! («Рим ночью»); 

Сквозь яблони, цветами убеленной, 

Как сладко светит месяц золотой!.. («Как сладко дремлет сад темно-

зеленый…»); 

Как блестит в тиши ночной 

Золотистые их волны, 

Убеленные луной… («Тихой ночью, поздним летом…»). 

Наведені віршовані рядки є підтвердженням того, що у ліриці 

Ф.І. Тютчева ніч – не тільки відображення хаосу, але й космосу, тому нічний 

космос має позитивну конотацію та повʼязаний у його творчості з гармонією, 

на що вказує відповідна лексика. Образ ночі репрезентовано в типових для 

неї ознаках – «тиша», «завмирання» руху: спящий град, безлюдно-величавый, 

безмолвная слава, дремлет, почивает Рим, дремлет Рим, град почивший, мир 

волшебный, в тиши ночной. Образ нічного космосу поет утверджує завдяки 

використанню додаткової ознаки «світло / колір»: лазурная ночь, лунный мир, 

месяц золотой, золотистые волны, убеленные луной, в лучах. У вірші 
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репрезентовано авторську інтерпретацію нічного космосу як вселенського, 

вічного спокою, завдяки обʼєднанню асоціативних ознак, не притаманних 

ночній порі. 

Метафоричні реалізації образу луны у Ф.І. Тютчева ґрунтуються на 

асоціаціях: “пустельний” й “сповнений урочистої краси” (безлюдно-

величавый); “не порушуваний звуками, тихий” й “визнання, популярність” 

(безмолвная слава). Як бачимо, поет використовує протиставлені поєднання, 

наділяючи образ луны ознаками таємничості. Наявність у словах безлюдный 

і безмолвный префікса без- підсилює значення “стан спокою й гармонії”. 

Дослідниця А.Д. Григорʼєва на прикладі поезії Ф.І. Тютчева робить 

висновок, що у складних прикметниках другий компонент виконує 

підсилювальні функції щодо першого (Григорʼєва, 1980, с. 90–91). 

Семантичну структуру метафор безлюдно-величавый, безмолвная слава 

можна вважати такою, що обʼєднує синонімічні складники форми кожної 

з метафор, які виражають загальну ознаку “спокій, тиша” (безлюдный, 

безмолвный) з емоційно-підсилювальними (величавый, слава). 

Аналіз указаної моделі засвідчив, що у деяких індивідуально-

авторських метафорах актуалізовано кілька значень поняття «ніч». Так, образ 

ночі може асоціюватися не тільки з поздним, мертвым часом. Вивчивши 

наведені приклади, ми з’ясували, що у Ф.І. Тютчева поняття «ніч» як 

уособлення гармонії, мирного спокою у нічний час може бути подане 

метафорами мир волшебный, тихий сумрак, ночь лазурная, тишь ночная. 

На нашу думку, міфологічна основа моделі «космос → природа» 

повʼязана з уявленням про гармонію у природі. Під час метафоризації 

природи Ф.І. Тютчев застосовує опис пор року. У творчості поета ми виявили 

філософський, космічний опис й розуміння весни, літа, осені й зими. 

Весна в поета асоціюється з початком нового етапу, нового життя, 

якогось оновлення у цілому. Слід зауважити, що образ весни поширений 

у словʼянській міфології як уособлення явищ природи, які відбуваються після 

зимового заціпеніння (Міфологічний словник, 1991, с. 105). Науковець 
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О.В. Радчук у монографії зазначає, що «стародавні словʼяни, які спочатку 

займалися скотарством, а пізніше землеробством, залежали від природних 

явищ й своє життя спочатку співвідносили сонячним календарем. Новий рік 

починався у день весняного рівнодення – особливого астрономічного явища, 

яке у давнину мало велике сакральне значення для словʼян. Із ним 

повʼязували оновлення й очищення живої природи» (Радчук, 2019, с. 221). 

Тому нам видається логічним той факт, що образ весни Ф.І. Тютчев також 

сприймає як період оновлення. 

Так, у віршах спостерігаємо звернення поета до міфологічного образу 

весни. На наше переконання, автор невипадково досить часто використовує 

образ весняної грози, яку осмислює за аналогією з твірними силами природи 

й людини та символізує перемогу над зимою. 

У метафоризації образу весни беруть участь такі асоціативні ознаки, як 

«звук», «колір», «рух», які вказують на створення звуко-колірної лінії тексту 

й динамічного опису образу: 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

Гремят раскаты молодые,  

Вот дождик брызнул, пыль летит. 

Повисли перлы дождевые, 

И солнце нити золотит… 

Ты скажешь: Ветреная Геба, 

Кормя Зевесова орла, 

Громокипящий кубок с неба, 

Смеясь, на землю пролила («Весенняя гроза»). 

У вірші відбувається змішування асоціацій, повʼязаних з прямим 

значенням слова гроза. У Великому тлумачному словнику російської мови 

зафіксовано кілька значень цієї лексеми: «1. Природне атмосферне явище –
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бурхлива негода з дощем, громом й блискавками. Літні, ранні, нічні грози. 

2. Бурхлива подія, потрясіння, біда, небезпека, бурхливий прояв 

невдоволення, гніву та ін. 3. Те, що вселяє страх, жах» (Ожегов, 1989, с. 125). 

У Ф.І. Тютчева, на відміну від словникових дефініцій, образ грози 

репрезентований метафорами з позитивною конотацією: гремят раскаты 

молодые, грохочет в небе голубом. Поет проводить паралель між грозою 

й молодістю. Якщо вилучити адʼєктив молодой, то отримуємо загальномовну 

метафору гремят раскаты. Уважаємо, що автор, описуючи небо під час 

грози, спеціально використав когнітивну ознаку «колір», пов’язану 

з емоційним ставленням поета до образу гроза. Кольоропозначення голубой 

сприяє створенню урочистого й позитивного сприйняття грози. Цей образ 

у Ф.І, Тютчева непередбачуваний, оскільки назване атмосферне явище, як 

правило, ассоціюється з темним небом, але для поета весняне грозове небо 

голубе. 

Поʼєднання акустичних й світлових моментів у вірші породжує так 

званий «кольоровий слух», феномен синестезії, як спосіб пізнання світу 

(https://psyjournals.ru/exp/2012/n3/53991 full.shtml).  

Перцептивні дієслова із семою ʼсприйняттяʼ за характером семантики 

динамічні, виражають вияви ознак «колір / світло», «звук». Велика кількість 

сонорних приголосних, використання алітерації г і р (гремят раскаты, гром 

грохочет) створюють мовну звукову картину. За допомогою дієслів 

грохочет, гремят, золотит та індивідуально-авторської метафоричної 

конструкції громокипящий кубок пролила поет описує стан природного світу, 

виражає інтенсивність світла й звуку. Оказіоналізм громокипящий, що 

походить від слів гром і кипение, указує на своєрідність тютчівської образної 

системи. Насиченість дієсловами дає змогу створити ефект кадрів картини 

грози, які постійно змінююються. Метафоризація образу грози підкреслює 

єднання природи з космосом, що обʼєднує світ і створює його циклічність. 

У тексті вірша «Весна» Ф.І. Тютчев змішує асоціації, повʼязані 

з прямим і переносним значенням слова весна, порівнюючи пору року із 

https://psyjournals.ru/exp/2012/n3/53991%20full.shtml
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жизнью, океаном: епітет безбрежный у поєднанні з водною метафорою 

(жизнь, как океан безбрежный, вся в настоящем разлита) указує на свободу 

від страху смерті. Реальність у світі природи зосереджена у сьогоденні: 

Весна… Она о вас не знает…  

И страх кончины неизбежной  

Не веет с древа ни листа:  

Их жизнь, как океан безбрежный,  

Вся в настоящем разлита («Весна»). 

Автор застосовує метафоричні іменники (весна, кончина, страх, лист, 

жизнь) разом з дієслівними метафорами: не знает, не веет, разлита. 

Метафору-іменник весна не тільки семантично, а й усім комплексом мовних 

засобів, що її оточують, протиставлено метафорі кончина, оскільки в поета 

саме образ весни асоціюється з вічним життям природи, із гармонією. 

На нашу думку, образ літа у Ф.І. Тютчева також асоціюється 

з гармонією, рівновагою як у природі, так і у душі людини. 

Літо у поета як вияв гармонії у природі повʼязане з образом солнца як 

джерела світла. 

Тихо в озере струится 

Отблеск кровель золотых… 

Солнце светит золотое, 

Блещут озера струи («Тихо в озере струится…»). 

Уважаємо, що в цьому вірші поет поєднав світлову семантику сонця 

й похідну від неї світлову семантику води – блещут озера струи. 

Першоджерелом блиску води тут є світло сонця: вода блищить на сонці, 

відбиваючи сонячні промені. У тексті вжито дієслова блестеть і светить, 

що якраз пов’язують «одне дійство» небесне світило й воду. Ці дієслова, 

маючи максимальні естетичні можливості, беруть активну участь у створенні 

художніх образів, практично не зазнаючи семантичної трансформації. 

Дієслово блестеть надає пейзажу особливого «мерехтіння» та яскравості 

фарб.  
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Ліриці Ф.І. Тютчева властиве вживання в одному контексті дієслів 

струится – блестит – светит, що свідчить про зближення зорового 

й акустичного образів у естетичній свідомості поета. 

Поєднання образів сонця й води, що блищить, автор використовує для 

передання настрою ліричного героя, створення емоційного заряду : 

Ты (волна) на солнце ли смеешься,  

Отражая неба свод («Ты волна моя морская…»). 

У тексті немає прямого згадування про те, що вода блищить на сонці, 

однак семантика блиску тут імплікована в метафорично вжитому дієслові 

смеяться: хвилю, що відбиває сонячне світло, поет інтерпретує як таку, що 

сміється. 

На нашу думку, образ сонця на підставі двох асоціативних ознак 

«джерело життєвої сили» й «світло» наділений у Ф.І. Тютчева позитивними 

конотаціями. 

У вірші «Лето 1854» поет порівнює закономірний рух пір року зі 

змінами у людському житті: 

Какое лето, что за лето! 

Да это просто колдовство… 

Увы, не так ли молодая  

Улыбка женских уст и глаз,  

Не восхищая, не прельщая, 

Под старость лишь смущает нас... («Лето 1854»).  

Лексичний та асоціативний звʼязок між летом і улыбкой женских уст 

и глаз відбувається у тексті за допомогою вживання іменника колдовство: да 

это просто колдовство. З одного боку, Ф.І. Тютчев реалізує метафору время 

года – период человеческой жизни, але, з іншого боку, додає ряд 

з’єднувальних семантичних елементів (не так молодая, не восхищая, не 

прельщая под старость лишь смущает нас), що викликають асоціації 

з наближенням старості. 

Упокореність перед трагедією відходу із життя подано поетом в 
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 образі осені у природі й у житті людини. Осінні вечори асоціюються у 

поета зі светлостью, умильной, таинственной прелестью. Уявлення про 

гармонійну тишу перебуває в опозиції з порушенням цієї гармонії, що 

метафоризується в образах зловещего блеска, пестроты деревьев, багряных 

листьев, які уособлюють дисгармонію. А метафори томный, легкий шелест, 

туманная и тихая лазурь знову відтворюють атмосферу тиші й гармонії: 

Есть в светлости осенних вечеров 

Умильная, таинственная прелесть: 

Зловещий блеск и пестрота дерев, 

Багряных листьев томный, легкий шелест, 

Туманная и тихая лазурь 

Над грустно-сиротеющей землею («Есть в светлости осенних 

вечеров…»); 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора – 

Весь день стоит как бы хрустальный 

И лучезарны вечера…(« Есть в осени первоначальной …»). 

Ф.І. Тютчев досить барвисто змалював осінні вечори, коли сонце 

насичує землю різними фарбами, подаючи яскравий опис природи, що 

містить поєднання таких різних художніх засобів, як градація, уособлення, 

метафора та епітет. Наприклад, поет порівнює осень з короткой, но дивной 

порой, день у значенні життя названий хрустальным, щоб підкреслити 

«крихкість» людського життя, а також гармонію осінньої пори року. 

Зима для Ф.І. Тютчева – час спочинку природи. Вірші, присвячені темі 

зими, повідомляють про стан спокою, тиші, характеризують зимову пору 

року як зачароване царство: 

Чародейкою Зимою 

Околдован, лес стоит – 

И под снежной бахромою, 

Неподвижною, немою, 
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Чудной жизнью он блестит. 

И стоит он, околдован… 

Сном волшебным очарован… 

Солнце зимнее ли мещет 

На него свой луч косой – 

В нем ничто не затрепещет, 

Он весь вспыхнет и заблещет 

Ослепительной красой («Чародейкою Зимою…»). 

Уявлення про зимовий спокій сформовано за допомогою асоціативних 

слів із семантикою “спокій”, “блиск”, “чари”. Сему ʼспокійʼ мають метафори 

снежная бахрома, неподвижный, немой, стоит, околдован, очарован, що 

вказують на відсутність руху. Абсолютність спокою підсилено 

метафоричним дієсловом з негативним займенником ничто не затрепещет 

і, отже, спрямовано на формування позитивної семантики. Подвійне 

заперечення поет використовує для підкреслення стану спокою. Дієслова 

блестит, вспыхнет, заблещет стають у один асоціативний ряд з лексемою 

сонлце, реалізуючи сему ʼблискʼ, безпосередньо реалізовану 

в спільнокореневих словах блестит, заблестит. Дані дієслова виступають 

не лише у своєму прямому значенні, але й реалізують додаткове емоційне 

значення: “чудовий, надзвичайний”, що ускладнює й розширює семантику 

слів. 

На нашу думку, саме внаслідок поєднання семантичних ознак об’єкта 

«абстрактне» й «конкретне» зʼявляються можливості для додавання 

конотативної антропоморфної семи. Утворення у тексті антропоморфної 

метафори зумовлено бажанням поета продемонструвати стихійні сили зими, 

її здатність до змінювання. 

Уважаємо, що рух смислів у поезії Ф.І. Тютчева відштовхується від 

прямого значення: асоціації, проростаючи крізь нього, створюють 

символічне, узагальнене значення, наявне в одиничному контексті. 
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У світі природи поет бачив не тільки преизбыток жизни, але й улыбку 

увяданья. Отже, й пейзажна лірика Ф.І. Тютчева передає суперечливі почуття 

й роздуми поета. 

Метафоризація пір року у моделі «космос → природа» ґрунтується 

насамперед на їхній головній спільній ознаці «гармонія», яка створюється 

шляхом уживання лексичних одиниць, що підтримують атмосферу гармонії. 

Залежно від пори року Ф.І. Тютчев репрезентує образ природи за допомогою 

різних текстових асоціатів, які поет демонструє з опорою на діалектику 

уявлень про космос. Весна й літо змальовані у динамічних образах грозы, 

первого грома, солнца; антропоморфними дієсловами резвяся, играя, 

грохочет, скатила, поглотила, взглянуло, потонуло. Образи осені й зими 

описані завдяки використанню лексики, що підтримує сему ʼтишаʼ своєю 

статикою: светлость вечеров, умильная таинственная прелесть, туманная, 

тихая лазурь; околдован, очарован.  

У асоціативному звʼязку поняття «природа» з мотивом космосу 

й розгляді різних змістовних граней поняття у масштабах всесвіту виявилася 

філософська основа світобачення Ф.І. Тютчева. 

Ми дійшли висновку, що в метафоричній моделі «космос → природа» 

сконцентровані авторські уявлення про рух світу, єдність людини 

з природою. У процесі метафоротворення задіяні когнітивні ознаки «звук», 

«світло / колір», «рух»: грохочет в небе голубом, блещут озера струи, 

туманная и тихая лазурь, блестит. Образи природи, що репрезентують 

модель, виражені метафорами, які відображають емоційне сприйняття 

природи. 

Підбиваючи підсумки, відзначимо, що поняття «космос» подано 

метафоричними моделями «космос → земля↔небо», «космос → день», 

«космос → ніч», «космос → природа». До когнітивної структури 

аналізованого поняття входять асоціати, що репрезентують космос за 

допомогою звукових і кольорових ознак. 
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Висновки до розділу 2 

 

Унаслідок проведеного аналізу ми встановили, що мегасфера «хаос» vs 

«космос» у поезії Ф.І. Тютчева – це складна й багатопланова асоціативна 

структура, яка формується у процесі сприйняття віршів на основі текстових 

асоціацій, що утворюють асоціативні низки. 

Указана мегасфера поєднує уявлення про світ: «світ – система 

світобудови як ціле» і «світ – гармонія, спокій». Співвіднесеність 

когнітивних ознак з поняттями «хаос» й «космос» дає змогу виявити 

властивості, які обʼєднують ці форми буття у поезії Ф.І. Тютчева: цілісність, 

динамічність. Сприйняття поняття «космос» у значенні “гармонія” доповнено 

асоціативно-смисловими й семантичними звʼязками з іншим ключовим 

поняттям «хаос», яке вербалізується завдяки входженню до асоціативної 

групи зазначеного поняття певних лексичних одиниць. 

Різні складники поняття «хаос» репрезентовано метафоричними 

моделями «хаос → першооснова життя», «хаос → ніч», «хаос → безодня», 

«хаос → сон». Мотив звʼязку з космосом наявний у всіх моделях, які 

експлікують поняття «хаос». 

У моделях з основою «хаос» у якості метафоризувальних лексем, що 

належать до різних сфер метафоричної проєкції, виступають слова, наявні 

в усіх виділених нами метафоричних моделях (ночь, вода, бездна), завдяки 

чому відбувається розширення значень поняття «хаос». 

Автор використовує лексему хаос у віршах у прямому й переносному 

значенні, наповнюючи її різним змістом: хаос – ключовий образ античної 

міфології (последний час природы); хаос метафоризується у образах ночі, сну, 

безодні, водної стихії: бездна вод; плывем, пылающею бездной со всех сторон 

окружены; густеет ночь, как хаос на водах; ночной хаос; волшебный сон; 

сон пророчески-неясный; хаос репрезентований метафорами, що 

актуалізують таємничість, страх, жах: таинственно-волшебный, роковой, 

безымянный, тревожно-пустой, мертвый, поздний час, гремящая тьма.  
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Виявлено, що в описі хаосу одним із ключових є образ води, який, 

з одного боку, виступає як вияв світу природи, а з іншого – відбиває стан 

внутрішнього світу поета. Метафоричне уподібнення водної стихії хаосу стає 

більш очевидним завдяки властивому поетові використанню зорових 

й слухових асоціацій. Аналіз лексики творів засвідчив, що зорові асоціації 

виражено колористичними прикметниками й прислівниками темный, 

тусклый, лучезарно, сизо-темно), а звукові – метафоричними дієсловами 

(свищет, ревет, шуршит), субстантивними порівняннями (с ревом, свистом, 

визгом, воем). На основі вивчення когнітивних ознак ми встановили, що 

образ хаосу у аналізованих метафоричних моделях подано групою 

субстантивів, які позначають явище природи й мають спільну сему 

ʼзвучання’, що реалізується у контексті віршів: буря, ветер, волны, море.  

З’ясовано, що когнітивна бінарна ознака «звук / тиша» під час опису 

моделі вказує на те, що у Ф.І. Тютчева образ хаосу наділений подвійними 

характеристиками: він похмурий, рухливий, такий що лякає, але водночас 

і привабливий, що свідчить про різновекторне ставлення поета до цього 

образу. 

Образ хаосу метафорично репрезентований лексикою, що утворює 

семантичні групи “рух”, “звук”, “світло”, “тиша”: молчанье, шепот, треск, 

шуршат, баюкает, тихоструйная волна, гул, бьешься в бездне вод, плывем 

пылающею бездной… окружены, бунтует, клокочет. 

Індивідуально-авторську специфіку в актуалізації поняття «хаос» 

досліджено на рівні змісту, естетичної природи й мовного вираження. 

Використання лексичних одиниць як метафор під час опису поняття «хаос» 

у ліриці Ф.І. Тютчева розкриває особливості його мовної поетичної 

особистості. Виявляється, що світ хаосу поета схожий на емоційний світ 

автора, є картиною, яка «опредмечується» когнітивними ознаками «звук», 

«колір», «рух», завдяки експлікації яких передано невловиме у світі хаосу. 

Поняття «космос» інтерпретовано у моделях «космос → земля ↔ 

небо», «космос → день», «космос → ніч», «космос → природа». 
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Проведений аналіз засобів, що вербалізують художні поняття «хаос» 

і «космос» у поезії Ф.І. Тютчева, дав змогу визначити загальномовні 

й індивідуально-авторські особливості понять, їхньої структури й засобів 

художнього втілення. 

Репрезентанти метафоричної моделі «космос → земля ↔небо» 

детерміновані 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. У багатьох віршах простір космосу 

наділений звуко-колірними асоціаціями. Поет розширює значення поняття 

шляхом накладання асоціативних низок для синтезу нового, такого, що не 

існує у світі природи. 

У метафоричній моделі «космос → день» поняття «день» асоціюється 

зі звуком (це будь-який шум, движенье, говор, крики) і має низку асоціацій, 

які на лексичному рівні виражають ознаки «рух» і «праця» (шум, гам), 

а також репрезентовані синонімами (златотканый, блистательный; покров – 

завеса), і контекстуальними антонімами (шум, гам, шумел, невнятный – 

изнемогло, уснул, затих, молчанье). Негативне значення образу день 

актуалізовано використанням слів, обʼєднаних семою ʼнегативні якостіʼ 

(пронзительный; дикий; ненавистный; шум, день суда; грохочет), виражені 

субстантивами і адʼєктивами, а також назвами із тематичної групи огонь, 

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, 

суєтний, бездушний й тимчасовий, дольний прах, як метафоризує його поет. 
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Установлено, що метафора є основним засобом зображення дійсності 

під час опису космічних явищ. Яскраві космічні образи поет створює 

використовуючи найменування світил (солнце, луна, месяц), епітетів 

(воздушный, легкий, эфирный, тихоструйный, туманный), у яких 

метафоричним компонентом є прикметник (пыль огнецветная), що 

характеризує космічне найменування з різних боків; дієслівної лексики 

(мирный вечера пожар волна морская поглотила, лунное сияние струится). 

Образ хоосу репрезентований текстовими асоціаціями, адʼєктивними 

сполученнями, у яких метафоричним компонентом є прикметник: хаос – 

ночной, мир задушевный, миротворная бездна, пылающая, мир слышный, но 

незримый.  

Виявлено, що слова й сполуки, що стосуються понять «хаос» 

й «космос», становлять досить велику групу. Це традиційні образи дня, ночі, 

водної стихії, небесних світил, життя, смерті: поздний час, две 

беспредельности, неизмеримость темных волн, хаос на водах, хаос 

шевелится, хаос ночной, тьма хаоса, бездна вод, пылающая бездна, 

радужные сны, сон пророчески-неясный; река воздушная, тихоструйная 

волна, мир таинственный, блистательный покров, гармония, созвучье, 

всемирное молчанье, шумел веселый день, ночь лазурная, лунный мир. 

Значення образів хаосу й космосу – основ, що доповнюють один одного, 

описано завдяки використанню метафор й порівнянь, які мають як 

позитивну, так й негативну конотацію, що становить підґрунтя поетичного 

світогляду Ф.І. Тютчева.  

У метафоричних моделях, властивих поезії Ф.І. Тютчева, розкрито 

когнітивні структури знань про всеєдність світу, співвідношення хаосу 

й космосу, які реалізували весь спектр індивідуально-авторських уявлень. 

Слід зазначити, що мегасфера «хаос» vs «космос» у контексті творчості 

поета повʼязана з іншими мегасферами («день» vs «ніч», «життя» vs 

«смерть»), при цьому вона є головною змістотвірною й об’єднувальною 

моделлю всієї символічної системи поета. 
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Отже, мова Ф.І. Тютчева – це складна метафорична картина, важлива 

роль у якій належить створенню метафоричних моделей, орієнтованих на 

пізнання навколишнього світу. 
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РОЗДІЛ 3 

СВОЄРІДНІСТЬ МОДЕЛЮВАННЯ МЕГАСФЕРИ «ДЕНЬ» VS 

«НІЧ» У ВІРШАХ Ф.І. ТЮТЧЕВА 

 

3.1. Взаємозвʼязок понять «день» і «ніч» і їхня соціальна значимість 

у філософських міркуваннях поета 

 

Символіка дня і ночі в поезії Ф.І. Тютчева синонімічна символіці 

космосу і хаосу (буття – небуття) (Соловйов (1990)). Традиційно дослідники 

поезії Ф.І. Тютчева виділяють «денні» та «нічні» вірші, у яких за кожним 

явищем природи відчувається повнота життя у світлі дня й у темряві ночі, 

у страшному хаосі й у прекрасній гармонії (Берковський (1985), 

Касаткіна (2002), Ковтунова (2003), Козлик (1992)). Його «поезія дня» малює 

космос (в античному розумінні цього слова) як світлий, вічно молодий, 

радісний, гармонійний, матеріальний й одухотворений світ. 

Світлому гармонійному світу в поезії Ф.І. Тютчева протиставлений 

похмурий світ хаосу, холоду, темряви й мертвої нерухомості. Ніч у поета 

стає сполучною ланкою між людиною та природою. Ніч – архетипове 

втілення пітьми. У тютчевському трактуванні образу ночі можна побачити 

риси античності, коли сприймали ніч як амбівалентний символ. 

Інтерес Ф.І. Тютчева до теми ночі зумовлений вічними проблемами, які 

в цілому визначають буття людства. Символіка ночі, як трансцендентального 

часу, коли для людини відкривається можливість осягнення вищих вічних 

істин, зреалізована у Ф.І. Тютчева в космологічних контекстах, 

повʼязаних з містичним досвідом проходження через темряву, хаос 

несвідомого, для набуття вищого знання. 

Для символічного двосвіту відзеркалення образного світу ночі 

відбувається у двох площинах: 1) пряме часове значення; 2) метафоричне 

значення уподібнення ночі до ворога, зла, з яскраво вираженою негативною 

конотацією (Берковський (1985)). Обидва напрямки досить поширені, але 
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другий більш відповідає загальному завданню побудови паралельного 

існування. Цією думкою зумовлено поширення антропоморфної 

метафори в поезії Ф.І. Тютчева. 

Як зазначає Л.В. Тихомирова: «Нічна поезія в російській романтичній 

традиції становить системну спільність творів, яка створюється протягом 

ХVIII-ХIХ століть, цілісність якої забезпечується не лише позатекстовим 

денотатом «ніч», а й особливим модусом свідомості («нічною» свідомістю), 

що визначає ставлення автора до дійсності й спосіб її осягнення та 

відображення. «Нічна» поезія, складаючись з безлічі супідрядних субтекстів, 

що утворюють єдине семантичне поле, виступає як якийсь «синтетичний 

надтекст», завдяки якому відбувається «прорив у сферу символічного 

й провіденціального» (Тихомирова, 2010, с. 6). Ми констатуємо той факт, що 

«нічна» поезія Ф.І. Тютчева має особливе вираження не лише 

в літературознавчих роботах, а й становить інтерес у лінгвальному плані, 

оскільки лексема ночь набуває яскравого вираження в поетичному тексті, 

актуалізується в оказіональних значеннях і виступає як репрезентант 

індивідуально-авторського розуміння нічного часу. Вважаємо за необхідне 

сконцентрувати увагу на аналізі мовних особливостей метафори ніч, яка 

вербалізується в складі різноманітних засобів виразності, містить у собі 

основний компонент значення, відображений тлумачними словниками 

й компонент, що формується в поетичному тексті за допомогою авторського 

світосприйняття. 

Перш ніж запропонувати свою інтерпретацію мовних референтів 

«денний» і «нічний» поезії Ф.І. Тютчева, розглянемо наявність і тлумачення 

лексем день і ночь у лексикографічних джерелах. 

Семантика лексеми ночь традиційно трактується словниками як 

частина доби від заходу до сходу сонця, між вечором і ранком: “частина 

доби, проміжок часу від вечора до ранку”. Як відрізок часу слово ночь 

характеризується тривалістю (протяжністю), а як частина періоду життя 

людини, вона асоціюється зі станом природи і з діяльністю людини. 
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У поетичній мові слово ніч має одне значення – “частина доби, проміжок 

часу від вечора до ранку” (СлУш, 1996, с. 572). 

Когнітивні дослідження розширюють уявлення про це поняття, яке 

дають словники, оскільки повʼязують конкретні поняття з ключовими 

словами культури певного етносу або, як пояснює його А. Вежбицька, «світ, 

частина якого не є сонцем, що дає людям можливість бачити» (Вежбицкая, 

2001, с. 45–59). Поняття «ніч» у поетичній мові Ф.І. Тютчева включає в себе 

основне значення, зафіксоване лексикографічними джерелами. Але, 

незважаючи на моносемантичність лексеми ночь у російській мові, у поезії 

Ф.І. Тютчева вона може виступати в гетерогенних значеннях. 

Згідно з тлумачними словниками російської мови, поняттю «день» 

властиві такі мовні значення: 1) світла частина доби від сходу до заходу 

сонця; 2) доба; 3) проміжок часу в межах календарної доби, що 

характеризується будь-чим, призначений для чогось, зайнятий будь-чим; 

4) людське життя або проміжок часу, який воно триває; 5) мн. час, період 

(Ожегов, 1989, с. 221). 

Аналіз основних мовних засобів й асоціатів понять «день», «ніч», що 

передаються на семантичному й когнітивному рівнях, уможливлює 

розглянути індивідуально-авторське тлумачення дня й ночі, наділених 

позитивними і негативними властивостями. 

Таким чином, основу метафоричної картини світу поезії Ф.І. Тютчева 

утворює мегасфера «день» vs «ніч», яка реалізується в декількох 

метафоричних моделях. Поняття «день» представлено моделями «день → 

світло», «день → дрімота», а поняття «ніч» виявляється в моделях «ніч → 

сутінки», «ніч → світло», «ніч → звук». У поезії Ф.І. Тютчева поняття «день» 

і «ніч», їхні репрезентанти (мовні метафори), а також асоціати досить яскраво 

представлені у філософських поетичних текстах автора й дають повну 

картину індивідуально-авторського уявлення про ці когнітивні поняття. 
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3.2. Опис метафоричної моделі «день» 

 

В ідиостилі Ф.І. Тютчева поняття «день» постає як “частина доби від 

сходу до заходу сонця, від ранку до вечора (світла частина доби), як 

“одиниця виміру часу” (доба, будні), як “людське життя або проміжок часу, 

який воно триває”; антонім – «ніч» (Ожегов, 1989, с. 137). За Ф.І. Тютчевим, 

зміна дня ніччю – «зміна видимості справжністю» (Зунделович (1971)), усе, 

що відбувається вдень (печаль, радість, тривога), поглинає нічна безодня. 

У загальному контексті тютчевської творчості «день» сприймається не 

просто як певний і обʼєктивний часовий відрізок, а як той, що містить усі 

асоціативні конотації поняття «день». Тому на підставі когнітивних ознак 

«світло», «просторові обʼєкти», «час» ми виділили метафоричну модель 

«день → світло». 

Основне значення поняття «день» як “світла частина доби” у поезії 

Ф.І. Тютчева диференціюється: це одиниця часу, матеріальний «згусток» 

світла й простору, а також стихія. 

У «поезії дня» висвітлено особливу увагу поета до природи, яка 

перебуває в спокої. Ф.І. Тютчев створив цілу галерею пейзажів, у яких 

відобразив цей стан світу природи в різні пори року й доби, надаючи своєму 

психологічному сприйняттю спільнозначущості, філософського звучання, 

завдяки використанню семантичної наповненості образу денного світу. 

Поняття «день» під час опису перехідних станів (ранок – полудень – 

вечір) у поетичній мові Ф.І. Тютчева на когнітивному рівні 

репрезентується в термінах руху й простору, що представляють ці часові 

відрізки в образі сутності, яка характеризується різними 

способами й манерою пересування, темпом (меркнет день, день вечереет, 

день проснулся, задремал, шумел, дышит полдень). Це передається за 

допомогою дієслівної лексики для створення ефекту сприйняття часу. 

Серед естетично дієвих, активних лексем в образній поетичній системі 

Ф.І. Тютчева поважне місце посідать прикметники та дієслова із семантикою 
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“освітленості”. У віршах поета дієслова є головними виразниками руху часу. 

Незважаючи на те що денні пейзажі у Ф.І. Тютчева вторинні щодо нічних, 

саме в денних пейзажах розлиті кольори (представлені адʼєктивами зеленый, 

голубой), фарби чисті та яскраві; у безхмарній тверди небес спостерігається 

світло: 

Земля зеленела, светился эфир... («Сон на море»).  

У кожній деталі мінливої природи поет осмислює швидкоплинність 

часу. Так, дієслівні лексеми белеть, белеющий, белея, крім основного 

значення, що передає колір, мають семантику світла в значеннях: “ставати 

світлішим/-ою”, “той, що світлішає”, “бовваніючи”. 

У вірші «Восток белел. Ладья катилась…» плин часу показано через 

використання дієслова із семантикою “кольору”. Поет також описує схід 

сонця в трьох стадіях розвитку. У кожному рядку спостерігаємо філософську 

й психологічну складову когнітивного сприйняття з подальшою рецепцією. 

Наприклад, дієслово-колоратив описує той проміжок часу, коли 

горизонт починає світлішати перед настанням ранку: Восток белел…. 

Наступна стадія світанку, коли горизонт червоніє від наближення 

сонця: Восток алел…. 

Піковим у розвитку інтенсивності процесу є дієслово доконаного виду, 

що надає експресії вірша: Восток вспылал…. 

Підставою для метафори є фізичні властивості дієслова, які передають 

інтенсивність вогню: яскраво-червоний, багряний. Поетові вдається 

уникнути означень, утворених адʼєктивами, шляхом використання дієслів з 

колірною семантикою. Ф.І. Тютчев одночасно передає й дію, й зміни в часі, 

чим створює яскравий зоровий образ настання нового дня. 

У віршах про ранковий часу доби все статичне й нерухоме залишається 

поза увагою поета. Так, вірш «Декабрьское утро» презентує дію, у якій 

послідовно фіксуються моменти, що вказують на боротьбу дня і ночі: 

На небе месяц – и ночная 

Еще не тронулася тень, 
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Царит себе, не сознавая, 

Что вот уж встрепенулся день, – 

Что хоть лениво и несмело 

Луч возникает за лучом, 

А небо так еще всецело 

Ночным сияет торжеством 

Но не пройдет двух-трех мгновений, 

Ночь испарится над землей, 

И в полном блеске проявлений 

Вдруг нас охватит мир дневной...(«Декабрьское утро»). 

Щоб передати динаміку часу, Ф.І. Тютчев одночасно використовує 

дієслова минулого, теперішнього й майбутнього часу, з одного боку, 

а з іншого – різновидові: не тронулся (дв), встрепенулся (дв), испарится (дв), 

охватит (дв), царит (ндв), возникает (ндв), сияет (ндв). Поет неодноразово 

використовував прийом уособлення: ночная тень еще не тронулась на 

небосхилі, вона все ще панує під зірками, ясно не усвідомлюючи, що ось уже 

новий день встрепенулся й готовий зайняти своє місце. Ф.І. Тютчев називає 

перші промені ленивыми, несмелыми, що вказує поступовість процесу 

настання нового дня. Короткочасність окремих стадій процесу настання 

ранку реалізується семантикою дієслів – ознакою однократності (не 

тронулся, встрепенулся, испарится, охватит). Дієслово сиять характеризує 

нічне небо, яке напередодні світанку перебуває ще у блиску, величі, славі, що 

підкреслено обставиною торжеством. Усі дієслова наділені 

антропоморфними характеристиками, що надає віршеві динамічності. 

Мить настання ранку Ф.І. Тютчев відобразив у яскравих фарбах, коли 

природа занурена в стан очікування нового дня: 

Лазурь небесная смеется,  

Ночной омытая грозой,  

И между гор росисто вьется  

Долина светлой полосой («Утро в горах»).  
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У наведеній поезії блакить небесна – це метафорична заміна номінації 

утро. Дієсловом смеется автор наділяє цю метафору антропоморфними 

якостями. Зазначене дієслово використовується для передавання радості 

настання нового дня. Поет передбачає момент сходу сонця, тому ранок 

починається повільно. 

У вірші «Молчит сомнительно Восток…» поет також простежує миті 

переходу від ночі до перших сонячних променів. Образ ранку поет 

метафоризує через інтенсивність, виражену семантикою дієслів: 

Молчит сомнительно Восток, 

Повсюду чуткое молчанье… 

Чуть-чуть белеет темя гор… 

Смотрите, полоса видна,  

И, словно скрытной страстью рдея,  

Она все ярче, все живее –  

Вся разгорается она – 

Еще минута, и во всей  

Неизмеримости эфирной  

Раздастся благовест всемирный  

Победных солнечных лучей…(«Молчит сомнительно Восток…»).  

На початку вірша переважає лексика із семою ʼсон, спокійʼ. Лексеми 

з семантикою “тиша” молчит, молчанье вжиті метафорично, одночасно 

простежується, як відбувається оживлення природного явища. 

За словами О.В. Радчук, «на особливу увагу заслуговує слово молчание. 

Семантика слова молчание має в основі антропонімічну сутність, оскільки 

утворене від дієслова, що виступає антонімом до дієслова говорить» (Радчук, 

2019, с. 135). Далі дослідниця, установлюючи кореляцію лексем молчание та 

тишина, указує на те, що «слово тишина як відсутність звуків (беззвучие), 

шуму та інших акустичних упливів є антропонімічним, але в той же час може 

бути не повʼязаним з людською діяльністю, оскільки звуки здатні 

відтворювати не лише люди» (Радчук, 2019, с. 135). В аналізованому уривку 
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до лексеми мовчання додається лексема чуткое в значенні “сприйнятливий 

до вражень, той, що тонко сприймає що-небудь органами чуття” (Ожегов, 

1989, с. 772) на основі загальної ознаки «сприйняття». Це словосполучення 

створює асоціації тиші й сну. 

У наведеному контексті також спостерігається перехід від опису 

акустичної атмосфери до колірної. Динамізм, що наростає з настанням ранку, 

підкреслюється завдяки використанню форм дієслів недоконаного виду 

теперішнього часу (смотрите, возникает, разгорается), а результат цього 

процесу представлений дієсловом майбутнього часу – раздастся. Увага 

поета, зосереджена на повільному процесі появи сонячних променів, що 

заповнюють невидимість небесного простору, різко переключається з одного 

часового плану на інший. Дієслово рдеть із семантикою “мерехтіння”, 

який у формі дієприслівника рдея за контекстом повʼязане зі словом 

полоса й страсть, отримує додаткове метафоричне розширення: “червоніти” 

й “посилюватися, розпалюватися”. 

Варто відзначити, що використання майбутнього часу дієслова аж ніяк 

не характерне для поета. У цьому ж творі у Ф.І. Тютчева момент часового 

переходу асоціюється з урочистим дзвоном як символом перемоги дня над 

ніччю, з настанням нового дня (раздастся благовест, перифраза незримость 

эфирная). Саме по собі слово благовест передає захоплення, викликане 

красою й грандіозністю сонячних променів. У створенні картини настання 

ранку велику роль відіграють епітети, виражені прикметниками всемирный 

(благовест), победных (солнечных лучей). При цьому використовуються 

перифрази, щоб передати перспективи простору вгорі: неизмеримость 

эфирная (небесний простір) й раздастся благовест всемирный победных 

солнечных лучей (схід сонця). Автор порівнює промені зі звуками, які 

заповнюють собою простір: лучей победных, благовест всемирный. 

Відбувається злиття світлових і звукових ефектів і досягається створення 

відчуття торжества над темрявою й тишею. 
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Важливу роль у метафоризації поняття «день» відіграє колірна 

наповненість. Особливістю опису дня є використання лексики із семою 

ʼсвітлоʼ: светлая даль; светлея, стелется дорога; светло и тихо облака 

плывут. Сема ʼсвітлоʼ є ядерною, оскільки міститься в корені слів. Усі 

виділені лексеми належать до тих частин мови, що здатні передавати 

характеристику або ознаку: прикметник светлая, прийменник светло, 

дієприслівникова форма дієслова светлея. Синоніми румяный, радужный, 

блестящий, сияющий, огнецветный також передають яскравість денного часу 

доби:  

День – сей блистательный покров, –  

День, земнородных оживленье («День и ночь»); 

Смотри, как облаком живым 

Фонтан сияющий клубится; 

Как пламенеет, как дробится 

Его на солнце влажный дым («Фонтан»); 

Еще молчат колокола, 

А уж восток заря румянит; 

Ночь бесконечная прошла, 

И скоро светлый день настанет («Рассвет»). 

Особливої виразності набуває лексема день у яскравому 

кольоропозначенні. Адʼєктив пестрый використовується поетом у значенні 

“радісний, щасливий”. У переносному значенні “ясний, строкатий” 

сприймається поетом як “нічим не затьмарений, спокійний, чистий”. 

Адʼєктиви пестрый і ясный у контексті стають синонімами: 

Ах, умаял он, пестрый день, меня!... 

Где-то там, над ней, ясный день блестит («Мотив Гейне»). 

Яскравість буває перенасиченою, і метафоризація дієслова умаял 

підсилює його додаткове значення “утомити, змучити” (Ожегов, 1989, 

с. 722). Антропоморфне дієслово умаял передає психологічний стан людини. 
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Пізнаючи себе, вона пізнає навколишній світ, наділяючи його властивими 

людині особливостями. 

Тютчевський колоризм денного часу має низку специфічних рис: 

широке вживання складних колоративыв, що передають різні відтінки, 

нерідко зовсім протилежні, або ж навіть такі, що взагалі не позначають 

кольору (лазурно-золотой день, пасмурно-багровый вечер). Метафоричність 

колірних визначень (огнецветная пыль фонтану – промені сонця, що 

відбиваються в бризках води; зображення кольору в динаміці, світло-

кольорової мінливості в природі (небесный свод поголубел и подернулся 

сияньем, все ярче, все живее вся разгорается (веселка)). 

У віршах поета використовується метонімічний перифраз з лексемою 

день, що містить сему світла – ʼсонцеʼ. Концептуалізація дня як “світлої 

частини доби” відбувається за допомогою синонімічної низки солнце, свет. 

Так велич і значущість сонця як природного явища підкреслюється 

словосполученням светило дня: 

Уже великое небесное светило,  

Лиюще с высоты обилие и свет («На новый 1816 год»); 

Уж солнца раскаленный шар 

С главы своей земля скатила, 

И мирный вечера пожар 

Волна морская поглотила («Летний вечер»). 

Композиція вірша побудована на таких метафорах: солнца раскаленный 

шар, земля скатила, мирный вечера пожар, волна морская поглотила. Це 

явище характерне для багатьох композицій поетичних творів Ф.І. Тютчева. 

Сонце поет порівнює з великим небесным светилом або раскаленным шаром, 

уособлюючи його з головним убором землі. 

Ф.І. Тютчев, ототожнюючи природу з живою істотою, удається до 

використання антропоморфної метафори, де світ природи оживає: земля 

скатила, волна поглотила. Завдяки використанню антропоморфних дієслів 

поет фіксує зміну просторових кадрів і одночасно відтворює послідовність 



122 
 

подій. Природа виступає втіленням всього живого, вона гармонійно змінює 

день і кожну зміну зустрічає радісно. 

Незважаючи на багату колірну розмаїтість, поезію дня Ф.І. Тютчева не 

можна назвати святом барв. Автор використовує й похмурі кольори, що 

зумовлено його настроєм, станом природи. Світло в нього може бути 

метафорично назване огневым, тихим, небесным, румяным, але в той же час 

мутным, сумрачным, гаснущий; сонце, з одного боку, золотым, з іншого, – 

черным або черно-пламенным: 

Небесный луч играет у них 

И, преломясь о капли огневые, 

Рисует радуги живые («Слезы»); 

Ложатся сумрачные тени 

Октябрьских ранних вечеров… («Осенней позднею порою…»); 

Какой-то миротворный гений 

Из пышно-золотого дня 

Увлек, незримый, в царство теней («Еще шумел веселый день…»); 

Отверсто-пламенное око 

Как черное сияет солнце!.. 

О черно-пламенное солнце, 

О, сколько, сколько раз в лучах твоих («Кораблекрушение»). 

Поняття «день» у Ф.І. Тютчева ускладнено зоровими (колірними) 

метафоричними конструкціями: небесный луч, капли огневые, ложатся 

сумрачные тени, пышно-золотой день, незримый, царство теней, отверсто-

пламенно око, черное сияет солнце, черно-пламенное солнце, в лучах. Звукові 

асоціації надають додаткових смислових відтінків: луч играет, 

миротворный. Чорний колір найменш частотний у поезії Ф.І. Тютчева, але 

має вагоме значення в розкритті світовідчуття поета. Метафора черное солнце 

має негативну конотацію, виступаючи символом страху, тривоги, побоювань, 

що особливо характерно для тютчевської поезії. 
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Візуальне, колористичне сприйняття денного світу доповнюється 

емоційним, надаючи лексемі день експресивного забарвлення. 

Образ дня поєднується з дієсловами, що вказують на відсутність руху 

або, навпаки, створюють враження довгого очікування. Так зі словом день 

поет уживає дієслова глядеть, смотреть, дремать, молчать, дышать, які 

метафоризуються завдяки прислівникам, що входять до складу обставинних 

синтаксичних конструкцій: 

Неохотно и несмело 

Солнце смотрит на поля («Неохотно и несмело…»); 

Здесь великое былое… 

Словно дышит в забытьи; 

Дремлет сладко, беззаботно («Тихо в озере струится…»). 

Прислівники, що позначають стан людини (несмело, неохотно, 

беззаботно), також створюють відчуття слабкого прояву руху. 

На семантичному рівні модель «день → світла частина доби» 

представлена мовними метафорами, що описують перехідні періоди: ранок-

полудень-вечір: молчит сомнительно Восток – лениво дышит полдень 

мглистый – ложатся сумрачные тени. Поет часто активізує стерту форму 

загальнопоетичної метафори, використовуючи додаткову лексику. 

У концептуалізації дня у Ф.І. Тютчева виокремлюється його основна 

ознака «світло», яку розкрито через такі характеристики, як пестрый день, 

ясный день, пламенный день, день – сей блистательный покров, светлый 

день. 

Крім контрастних тонів, слово день може бути блідим у значенні 

“позбавлений інтенсивного забарвлення; утратив яскравість і свіжість тону” 

лише в момент настання середини дня. Згустком світла день роблять 

метафоричні кольоропозначення мглистый з додатковими конотаціями 

“туманний, оповитий серпанком”: 

Смотри, как днем туманисто-бело («Ты зрел его в кругу большого 

Света»). 
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Лениво дышит полдень мглистый («Полдень»). 

Оказіональне утворення туманисто-бело вказує на те, що туман не 

завжди білий, а день може бути туманным. 

Використання колоративної лексики позбавляє день 

яскравості й чіткості, надаючи легкої туманності. Епітет мглистый передає 

картину розпеченого повітря, оповитого серпанком та імлою. 

Предметність колірних переживань на основі колірного асоціювання 

є показником образного, емоційного сприйняття світу поетом. 

Поетична модель світобудови Ф.І. Тютчева створюється віршованими 

ансамблями, межі яких визначають повторювані образи. Одним із них 

у тютчевській «ліриці дня» є світ природи, що дрімає, який захоплює не лише 

нічний час доби, а й полудень. 

Метафоричний образ полудня виявляє ознака, яка не 

міститься в семантичній структурі вихідного номінативного значення 

(“середина дня”), але повʼязана з асоціацією спокою. На підставі ключових 

асоціативних ознак «спокій», «відсутність звуку», «колір / світло», 

«відсутність руху», які найбільш чітко відображають когнітивне сприйняття 

денного сну, виділяємо метафоричну модель «день → дрімота». 

Пейзажі, у яких представлено цей образ, передають відтінки стану 

природного спокою залежно від пори року й доби. Літнім полуднем світ 

дрімає, розморений спекою, а ввечері й уночі від неї відпочиває. Восени він 

занурюється в «тихий присмерк», узимку засинає, надівши чудові сніжні 

шати, навесні посміхається уві сні. Й у кожному вірші світ, що дрімає, постає 

як істота. 

Передаючи моменти переходу з одного стану в інший, поет ніби 

уповільнює час, розтягує його. Так, у вірші «Полдень» створює образ 

дрімотного стану світу й зупиненого часу: 

Лениво дышит полдень мглистый,  

Лениво катится река… 

Лениво тают облака. 
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И всю природу, как туман,  

Дремота жаркая объемлет, 

И сам теперь великий Пан 

В пещере нимф покойно дремлет («Полдень»). 

Зображуваний Ф.І. Тютчевим полудень виходить за межі часу. 

Позачасовість ситуації підкреслено й повторами адвербіальної лексеми 

лениво, використанням антропоморфних дієслів дышит, катится, тают, 

объемлет, дремлет. Асоціації й паралелі, повʼязані з образами імли й туману 

підкреслюють безмежність простору, що розширюється. Ф.І. Тютчев свідомо 

використовував інверсію дышит полдень, катится река, тают облака, 

великий Пан дремлет, підкреслюючи смислове навантаження, для надання 

полудню ознаки розпеченого літнього повітря. 

Семантика субстантива дремота в цьому контексті 

трансформується й виражає не лише глибини людської душі, а також 

таємниці космічного світу й земної природи. У дрімотному світі поняття 

«життя» репрезентовано в поетичних образах – порівняннях (природа, как 

туман), метафорах (дышит полдень мглистый, катится река, тают облака, 

дремота объемлет, покойно дремлет). Розтягнутість, повільність протікання 

денного проміжку часу показано за допомогою порівняння, а більш 

динамічний перебіг цієї ж частини доби представлено метафорою, як 

стислим порівнянням. 

Слід зазначити, що вірші про полудень пронизані античною 

міфологією. Ф.І. Тютчев використовує лексичний повтор (дремлет-

дремота), а також звертається до міфологічних образів великого Пана 

й німф, створюючи позачасовість того, що відбувається. Це підкреслюється й 

образами мглы й тумана в безмежності простору, що розширюється. Це 

закладено в семантиці зазначених субстантивів. Уживання імені Пан створює 

відчуття того, що дрімота асоціюється з природною силою, якій підвладна 

вся природа. Таким чином, антропоморфна сутність дремоты виявляється 

опосередковано, через контекстне оточення. 
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Образ дрімоти у Ф.І. Тютчева трапляється й в описі осіннього вечора: 

Осенней позднею порою  

Люблю я Царскосельский сад,  

Когда он тихой полумглою 

Как бы дремотою объят… 

И белокрылые виденья,  

На тусклом озера стекле,  

В какой-то неге онеменья 

Коснеют в этой полумгле  

Ложатся сумрачные тени  

Октябрьских ранних вечеров,  

И сад темнеет, как дуброва («Осенней позднею порою »).  

Опис тиші осіннього вечора складається з низки асоціативно 

пов’язаних слів зі спільною семою ʼтишаʼ: тихий, дремота, объят, онеменье; 

зображення панівної напівімли створюється за допомогою слів, що містять 

асоціативну ознаку «відсутність світла»: полумгла, тусклый, темнеет, 

виденья. Вирази осенняя поздняя пора, октябрьские ранние вечера також 

об’єднані семою ʼприсмеркʼ. Перед нами статична картина, що підтримує 

сему ʼтишаʼ своєю нерухомістю. Антропоморфні дієслова дремотою объят, 

коснеют, ложатся сумрачные тени передають стан тиші, спокою 

й відсутності світла (полумгла). Лише дієслово темнеет метафорично 

осмислене як легкий, ледь помітний рух, що нагадує про настання ночі. 

Актуалізує увагу первинність звукового сприйняття з подальшими зоровими 

асоціаціями. 

Ключові слова, що передають процес переходу від дня до вечора, 

означають “згасання, зникнення” і становлять досить великий ланцюжок: 

вечереть, темнеть, гаснуть, потухать, исчезать, таять, догорать, 

скудеть, меркнуть, бледнеть. Поет активно використовує антропоморфні 

метафори, завдяки яким передано уявлення про перехідний період часу. 
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Багато з наведених слів стають контекстуальними синонімами, розширюючи 

основне значення. 

У віршах Ф.І. Тютчева використовуються метафори, що відображають 

стан природи, який можна охарактеризувати як часовий проміжок між сном 

і неспанням: 

Как сладко дремлет сад темно-зеленый…(«Как сладко дремлет сад 

темно-зеленый»); 

Альпы… Дремлют, грозны и туманны.  

Словно падшие цари!.. («Альпы»);  

Обвеян вещею дремотой,  

Полураздетый лес грустит…(« Обвеян вещею дремотой»);  

Смотрю я, как бы живой,  

На эти дремлющие воды…(«Опять стою я над Невой»); 

Полуденный луч задремал на полу…(«Cache-cache»); 

И между тем как полусонный 

Наш дольний мир, лишенный сил, 

Проникнут негой благовонной, 

Во мгле полуденной почил («Снежные горы»). 

Метафори, що позначають проміжний стан між сном і неспанням 

представлені субстантивом дремота, дієсловами дремать, почить 

і задремать. Звертаємо увагу на метафоричний зворот обвеян вещею 

дремотой, де адʼєктив вещий (словникове значення “пророчий”) пов’язаний 

зі станом сну. Слово дремота побудовано на півтонах (полураздетый лес, 

полуденный луч, туманны). 

Семантика дієслів почил, заснул, погрузившись у сон, спит збігається 

з прямим значенням дієслова спать: “перебувати в стані сну”. Сон тут можна 

трактувати як “стан спокою, відпочинку”. Завдяки метафоризації дієслів, 

обʼєднаних значенням “відсутність руху” створюється враження застиглої 

картини. Значення вказаних метафоричних дієслів полягає у вираженні 

тривалої дії, яка, незважаючи на те, що вона є обмеженою в часі, здається 
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монолітною, не переривається, ніби цілком заповнює собою мов якимсь 

цілим той час і простір, у яких вона відбувається. 

У поетичних текстах Ф.І. Тютчева домінуючі ознаки денного сну 

створюють відчуття спокою, тиші: лениво, спокойно, дремота; спокойно, 

тихо, полусонье. Щоб показати стан напівзабуття (полусонья), Ф.І. Тютчев 

використовує поєднання сумрачная тень. Крім номінативного значення, що 

збігається зі словниковим (“охоплений мороком, похмурий, сумний”), 

лексема тень у поезії Ф.І. Тютчева у метафоричних контекстах реалізує 

значення, повʼязані зі нечіткістю чи відсутністю кольору. Використання 

антропоморфних дієслів дышит, катится, тают, объемлет, дремлет, 

бродят утворюють стан тривалої сонливості. 

У дрімотному світі, створеному Ф.І. Тютчевим, стає голоснішим 

таємниче життя природи, приховане в денному світлі, русі 

й шумі. У поетичних образах дрімоти динаміка зміни стану (настання 

сутінків) метафоризується, її заступає динаміка внутрішнього життя. 

Також привертає увагу велика кількість слів з компонентом полу-, що 

позначають неповноту вияву ознаки, малюють тонкі й смутні проміжні стани 

природи (полусонный, полусонье, полусвет, полупрозрачный, полумгла): 

Ходили тени по стенам  

И полусонное мерцанье...  

И много лет и теплых южных зим  

Повеяло над нею полусонно («Еще шумел веселый день…»);  

В сладкий сумрак полусонья 

Погрузись и отдохни… 

И в мерцанье полусвета,  

Тайной страстью занята,  

Здесь влюбленного поэта  

Веет легкая мечта отдохни («Как ни дышит полдень знойный…»);  

Пора разлуки миновала,  

И от нее в руках у нас  
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Одно осталось покрывало,  

Полупрозрачное для глаз («Как нас ни угнетай разлука...»); 

В тот час, как с неба месяц сходит,  

В холодной, ранней полумгле («Над русской Вильной стародавной…»).  

Ф.І. Тютчев стан полусна асоціює із забуттям. У словниках синонімів 

полусон має декілька значень, зокрема “забуття, сон, дрімота, напівзабуття” 

(СлУш, 1996, с. 546). Тож у полусна поета в стані все навколо має нечіткі, 

розмиті характеристики: полусвет, полумгла, полупрозрачный. Сукупність 

цих ознак у поєднанні з метафоричними дієсловами ходить, веять, сходит 

наділяє денний час напівімлою, підтримуючи цим атмосферу тиші, спокою. 

Незважаючи на різноманітність обʼєктів метафоризації й на відмінність 

семантики окремих метафор, вони можуть бути обʼєднані на підґрунті 

наявності спільного значення “відсутність руху”, виробленого обʼєктами 

природи, які перебувають у стані спокою, що нагадує сон або дрімоту в їх 

різних семантичних модифікаціях. 

У моделі «день → дрімота» метафори утворюють асоціативна низка 

лексичних одиниць, які віддзеркалюють стан природи зі слабко вираженими 

ознаками життя. Метафори погрузившись в сон, природа спит, сонный мир 

земной виявляють високий ступінь одуховленості природи, відображаючи 

тісний звʼязок зі сферою життя людини. 

Отже, поняття «день» представлено метафоричними моделями «день 

→ світло», «день → дрімота» на підставі найчастотніших асоціативних ознак 

«світло / колір», «спокій», характеризуючи день у проявах кольору і як час 

статики й очікування. 

Для розуміння семантики поняття «день» у структурі когнітивного 

рівня мовної представленості Ф.І. Тютчева важливо розглядати його 

в співвідношенні з поняттям «ніч». 
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3.3. Аналіз метафоричної моделі «ніч» 

 

Часте звернення до теми ночі зумовлено, насамперед, творчими 

й філософськими поглядами Ф.І. Тютчева, що ґрунтуються ще на 

романтичній традиції, коли ніч наділялася магічними властивостями 

розкривати справжню сутність явищ. 

Поняття «ніч» у творах Ф.І. Тютчева відіграє особливу роль і набуває 

яскравого вираження в поезії автора. Це знаходить вияв у тому, що у віршах 

митця поняття «ніч» актуалізується в оказіональних значеннях 

і є репрезентантом індивідуально-авторського розуміння часу. 

У «Поетичному словнику Ф.І. Тютчева» поняття «ніч» ужито в трьох 

значеннях, які не містять оцінності: 1. «Частина доби від заходу до сходу 

сонця». 2. «Темрява, морок». 3. «Кольору ночі, чорнота» (ПСТ, 2009, с. 440–

441). Для зазначеної лексеми у творах Ф.І. Тютчева характерні своєрідні 

зрушення лексичного значення, деякі семантичні перетворення 

й трансформації, контекстне переосмислення й несподіване розкриття 

багатозначності, що представлено в метафоричних моделях. 

Метафорична модель «ніч → сутінки / тьма» репрезентована 

у світловому вираженні боротьби світла й темряви. Поняття «ніч» як темна 

частина доби у Ф.І. Тютчева належить до одного семантико-асоціативної 

низки з такими словами: сумерки, мгла, сумрак, тьма, позднее время. Разом 

вони протиставляються дню, солнцу. Лексеми мрак, тьма, сумрак поширені 

в тютчевській поезії та створюють повноцінну картину нічних таїнств. 

Деякі дослідники «нічної поезії» Ф.І. Тютчева вважають найбільш 

складним момент «переживання сутінків» (Зунделович, 1971, с. 111–117). 

Оскільки саме в час переходу від дня до ночі, від світла до темряви поет 

яскраво описував картину сутінків. Ф.І. Тютчев намагався змалювати мить 

цього перехідного моменту, завмирання всіх виявів життя й часу. 

У поезії Ф.І. Тютчева використовується лексема сумрак у значенні 

“неповна темрява, напівтемрява” (ПСТ, 2009, с. 779). Наявність семи 
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ʼнеповнаʼ дає змогу говорити про мінімальний виявлення інтенсивності 

зображуваного природного явища: 

Игривый ручеёк едва-едва течёт  

И шепчет в сумраке с прибрежною осокой («Послание 

Горация к Меценату…»); 

Слыхал ли в сумраке глубоком  

Воздушной арфы лёгкий звон?.. («Проблеск»);  

Войдём и сядем над корнями  

Дерев, поимых родником, –  

Там, где обвеянный их мглами,  

Он шепчет в сумраке немом… («Смотри, как роща зеленеет…»). 

Номінації сумрак і мрак у контекстах Ф.І. Тютчева тісно повʼязані 

метафорично. Поет приписує сутінку антропоморфну ознаку немой 

у значенні “безмовний” (ПСТ, 2009, с. 423) в аналізованому вірші «Смотри, 

как роща зеленеет…» номінативні одиниці мгла і сумрак семантично близькі. 

Сутінки практично завжди змінює імла. Ці лексеми співвіднесені з темою 

світлої ночі. Слова мгла й сумрак також набувають додаткових 

метафоричних значень “прохолода, тиша, спокій”. Поет використовує 

дієслівну метафору шептать, указуючи на відсутність будь-яких звукових 

характеристик у нічний час або страх порушити тишу, спокій, коли ліричний 

герой перебуває сам на сам зі своїми думками. 

Ф.І. Тютчев часто описує сутінки тому, що при свете вечереющего дня 

особливо відчутний плин часу: поступово зникають сонячні відблиски, 

згущуються, змішуються тіні. 

У вірші «Тени сизые смесились…» завдяки використанню слова сумрак 

поет зображує ніч у найтиповіших для неї ознаках: відсутність кольору, 

світла, звуку, завмирання життя й руху: 

Сумрак тихий, сумрак сонный, 

Лейся вглубь моей души, 

Тихий, томный, благовонный, 
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Все залей и утиши. 

Чувства мглой самозабвенья 

Переполни через край, 

Дай вкусить уничтоженья, 

С миром дремлющим смешай («Тени сизые смесились...»). 

Образ ночі наділений позитивними характеристиками в його космічних 

виявах і метафоризується в образах сумрака тихого, сонного, томного, 

благовонного. Виокремлені метафори виникли завдяки взаємодії одних і тих 

же понять: «душа», «сутінки», «почуття», «світ», «дрімота». На основі 

асоціативної низки, утворенної від цих понять, Ф.І. Тютчев будує систему 

опису ночі в її гармонійному вияві. Зовні спокійна нічна атмосфера й глибока 

внутрішня туга поета прагнуть одне до одного для того, щоб знайти 

довгоочікувану гармонію. Сумрак, крім основної ознаки «світло», додатково 

наділений властивостями води завдяки поєднанню з антропоморфним 

дієсловом залей. Велика кількість метафор робить образ сумрака загадковим 

й унікальним, асоціює його з гармонією. Тут ніч – швидше космос з його 

злагодженістю та спокоєм. Метафоризація ночі реалізує значення сумрака. 

Тени сизые смесились, 

Цвет поблекнул, звук уснул – 

Жизнь, движенье разрешились 

В сумрак зыбкий, в дальний гул… («Тени сизые смесились…»). 

Нерозрізнення деталей (сумрак зыбкий) визначає відчуття цілісності, 

а відсутність звуків – відчуття спокою. Створення ефекту відсутності світла й 

кольору вказує на повне злиття предметів у суцільну темряву. Розмитість 

фарб підкреслюється колірною гамою, представленою дієсловами 

й прикметниками, що містять метафоричні значення: тени сизые смесились, 

цвет поблекнул, сумрак зыбкий. 

Для поетичної традиції Ф.І. Тютчева незвичайним є авторське 

метафоричне слововживання льется сумрак. Поєднання зазначеного 

субстантива з дієсловом литься надає додаткової властивості: сутінки 
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характеризуються плинністю, набувають здатності заповнити собою весь 

простір, усе поглинути. Так поет створює образ ночі як цілісності, що 

відзначається просторовими й часовими характеристиками, яка, мов океан, 

огортає й заповнює собою все. 

У вірші поет не лише описує момент настання ночі, а й передає 

індивідуальне сприйняття цього явища, зумовлене психічним станом. 

У поезії Ф.І. Тютчева слово сумрак представлено не завжди в прямих 

номінаціях (ночь, тьма, мрак, сумрак, мгла), але й наділене додатковими 

метафоричними значеннями. Поет використовує метафору дієслова 

смеситься разом із субʼєктом дії тень; прикметник ночной (воздух), що 

набуває тимчасового визначення; прикметник незримый (полет), що дає 

просторове уявлення. У наведених контекстах з лексемою сумрак поєднані 

граматично і семантично стають номінативні одиниці завдяки використанню 

антропоморфної метафори: сумрак сонный, томный, дремлющий. Стан 

людини через накопичену за день утому накладає відбиток на сприйняття 

нічного похмурого часу як періоду безмовного, дрімотного, задумливого. 

Лексема мрак у Ф.І. Тютчева становить замальовку просторово-

часового континууму, зображеного за допомогою метонімічного вживання 

лексем. 

У МАС для лексеми мрак указано пряме значення “повна відсутність 

світла, освітлення, тьма, темрява” й переносне “безрадісність, безнадія” 

(МАС, 1999, с. 307). 

Варто зазначити, що лексема мрак також виявляється тісно повʼязаною 

з поняттям «відсутність», яке за словами О.В. Радчук, має високий 

експланаторний потенціал (Радчук, 2016, с. 202–209). Поняття «відсутність» 

використане для визначення й прямого, і переносного значення, яке 

передається за допомогою префікса без- (відсутність радості, надії) для опису 

стану природи, співзвучної з психологічним станом автора й ліричного героя. 

Тютчевська інтерпретація лексеми мрак полягає значно глибше, 

не повʼязує стан мороку виключно з природними факторами. Для нього 
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морок є частиною світу як такою, що поблажливо приховує від людських 

очей найстрашніше й найнебезпечніше. 

У загальномовному сенсі мрак – це “темрява, морок” (МАС, 1999, 

с. 433). Ф.І. Тютчев зберігає це значення, але робить його метафоричним 

завдяки широкій лексичній сполучуваності: ночной, торжественно-угрюмый 

(ПСТ, 2009, с. 379). Лексема мрак використовується переважно для 

демонстрації звʼязку з темним часом доби: 

И скоро улетит – во мраке незаметный–  

Последний скудный дым с потухшего костра («Моему другу 

Я.П. Полонскому»); 

И быстро выступят из мраку 

Поля и дальние леса («Ночное небо так угрюмо…»); 

Но мне не страшен мрак ночной… («День вечереет, ночь близка…»); 

Их мрак торжественно-угрюмый («Их мрак торжественно-

угрюмый»); 

И тот же мрак, и та же степь кругом («Брат, столько лет 

сопутствовавший мне…»). 

Метафоричні словосполучення мрак ночной, торжественно-угрюмый 

є контекстуальним уточненням, що дає змогу поетові акцентувати увагу на 

цих лексемах і позначити їх як смисловий центр висловлювання. Уживання 

іменника мрак тісно повʼязане з відчуттям страху, таємничості, 

невідомості, а також є одним з елементів тютчевського хаосу. Але для 

Ф.І. Тютчева мрак асоціюється з частиною світу, що приховує від людини 

найстрашніше й найнебезпечніше. 

Ф.І. Тютчев також часто використовує в поезії лексему тьма для 

позначення не лише нічного часу, а й має додаткове метафоричне значення 

“покрив невідомості” (СлУш, 1996, с. 840): 

Бледнея пред тобою,  

Луна покрылась тьмою («Императору Николаю I»); 

И при звездах из тьмы ночной,  
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Как отблеск славного былого, 

Выходит купол золотой… («Осенней позднею порою…»); 

Но всё грезится сквозь ночную тьму –  

Где-то там, над ней, ясный день блестит... («Ночные мысли»); 

Звёзды светят так высоко  

И Донец во тьме блестит («Святые горы»). 

У віршах поета лексеми тьма і мрак синонімічні. І мрак, і тьма здатні 

покривати собою довкілля: місяць, зірки, інші природні обʼєкти. 

Аналіз лексики з семою ʼсвітлоʼ з прямим значенням дає можливість 

вийти за межі лише світлової семантики. Дослідники мови поезії 

Ф.І. Тютчева відзначали, що в опозиції світло vs відсутність світла автор, 

спираючись на загальнопоетичні традиції, ускладнює й поглиблює, а також 

збагачує у своїй поетичній системі як внутрішню парадигматику слів 

(розширення полісемії), так і зовнішню (Везерова, 1984, с. 15). 

Аналіз прикладів, що репрезентують метафоричну модель «ніч → 

темрява» дає підставу стверджувати, що в процесі утворення метафор беруть 

участь асоціативні ознаки «світло», «просторові обʼєкти», «час», «рух». 

Лексема ночь у Ф.І. Тютчева є багатозначною, і поет використовує як 

синоніми такі номінативні одиниці: мрак, сумрак, сумерки, тьма. Їхня 

семантична близькість дає змогу говорити про тотожність у вживанні цих 

лексем. 

Аналіз своєрідності семантико-когнітивної структури слова ночь 

у віршах поета виявляє переосмислення, засновані на метафоричних 

перенесення, повʼязаних з позитивною й негативною оцінкою: сумрак тихий, 

мрак торжественно-угрюмый. 

У метафоричній моделі «ніч → світло / колір» поняття «ніч» 

у поетичних текстах Ф.І. Тютчева схарактеризовано за допомогою означень 

із семантикою кольору, що описують візуальне сприйняття часу. Для ночі 

поет використовує найрізноманітніші кольоропозначення: від традиційних до 

метафоричних. Так, у творах Ф.І. Тютчева ніч набуває метафоричної колірної 



136 
 

характеристики, що також виконує функцію світлопозначення: мрачная ночь, 

лазурная ночь, пламенный вечер, багровый вечер, при блеске лунной сизой 

ночи. Чорний колір в описі ночі поетом не використовується, оскільки саме 

ніч відкриває людині можливість чути, бачити, відчувати. Колоративна 

лексика, використовувана автором, виражена субстантивом (тьма, сумрак), 

адʼєктивами (лунный, сизый, голубой, темный, мрачный) і дієслівними 

метафорами (рдеть, светить). 

Как сладко дремлет сад темно-зеленый,  

Объятый негой ночи голубой! («Как сладко дремлет сад темно-

зеленый…»); 

Пусть светит месяц – ночь темна. 

Пусть жизнь приносит людям счастье… («Пусть светит месяц – ночь 

темна…»); 

Если спустится мрачная ночь – управляй им тревожно,  

Корь спасенья ищи – якорь спасенья найдешь... («Жизнь – как море, она 

всегда исполнена бури»); 

В ночи лазурной почивает Рим…(«Рим ночью»); 

И вот при блеске лунной сизой ночи («Бессонница (Ночной момент)»). 

У віршах позитивна чи негативна конотація світлових номінацій ночі 

виражається їхнім лексичним оточенням. Адʼєктивів у повній й короткій 

формі, що позначають наявність світла, кольору (голубой, темна, мрачная, 

лазурный, лунный, сизый), у більшості розглянутих прикладів перебувають 

в оточенні лексем, що передають позитивні відтінки значень поняття «ніч». 

Номінація ніч часто набуває позитивних конотацій, оскільки відкриває, 

у розумінні Ф.І. Тютчева, могутні початки життя. Нічна стихія 

метафоризується в поета як щось чарівне: волшебный челн, колесница 

мирозданья, котра открыто катится в святилище небес («Видение»). Автор 

порівнює ніч з блакиттю, де в значенні лексеми вже міститься сема ʼсвітлоʼ: 

Сквозь лазурный сумрак ночи 

Альпы снежные глядят – 
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Помертвелые их очи 

Льдистым ужасом разят – 

Властью некой обаянны, 

До восшествия Зари 

Дремлют, грозны и туманны, 

Словно падшие цари!.. («Альпы»). 

У вірші передається стан дрімоти, відсутність звуків. Природа вночі 

у Ф.І. Тютчева рідко спить, вона дрімає. Водночас загострюється звукове 

сприйняття навколишнього світу: Альпы глядят, дремлют. Для опису ночі 

в Альпах поет використовує епітети лазурный сумрак ночи, помертвелые очи, 

льдистым ужасом, метафору й уособлення Альпы глядят, их очи ужасом 

разят, а також порівняння гір з падшими царями. Усі ці засоби виразності 

підкреслюють сутінки й похмуру картину ночі. Темний час доби у митця – 

майже завжди страшна пора, коли людині відкрита можливість осягнути 

таємниці світобудови. 

Для передавання моменту настання ночі поет не лише використовує 

колоративні дієслівні метафори темнеть, гаснуть, що вказують на 

тривалість дії, наприклад: гаснут облака, день вечереет; також трапляються 

дієслова доконаного виду, що підкреслюють сам факт настання ночі: 

День вечереет, ночь близка  

Длинней с горы ложится тень, 

На небе гаснут облака... (День вечереет, ночь близка…»), 

Наступит ночь – и в чистое стекло  

Вольет елей душистый и янтарный («В толпе людей, в нескромном 

шуме дня»); 

Настала ночь - и, светозарный бог,  

Сияет он над усыпленной рощей («Ты зрел его в кругу большого 

света»); 

Настанет ночь - и звучными волнами  

Стихия бьет о берег свой («Как океан объемлет шар земной»). 
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Наведені поетичні уривки ілюструють асоціативно-семантичний 

звʼязок дієслова настанет й лексеми ночь, у яких актуалізовано темпоральне 

значення “частина доби”. Вислів настала ночь становить частину 

складносурядної синтаксичної конструкції й використовується поетом як 

стійка синтаксема. Вона не поширена другорядними членами, так звана гола 

фраза. Це ще не констатація факту, але впевнене твердження про наближення 

ночі. Поет, описуючи нічний час, часто використовує дієслова, що 

позначають одноразову дію, для фіксації настання темряви: вечереет, 

наступит, настала, настанет. 

Як уже говорилося, зі словникових дефініцій слід тлумачити «ночь» як 

поняття, що протиставляється поняттю «день». Не дивно, що у Ф.І. Тютчева 

в описі ночі виділяються два протилежних типи метафор – динамічні 

й статичні. 

Необхідно відзначити, що слово ночь у творах Ф.І. Тютчева 

характеризується з погляду своєрідного наповнення, представлене як 

просторовий образ, що позначає явище, здатне розповсюджуватися на певній 

території. З огляду на тютчевську космологію, поняття «ніч» повʼязане 

з місяцем та зірками. 

Зірки в поезії є не просто джерелом світла. Метафоричний епітет 

чуткие висловлює емоційний стан поета, його сприйняття нічного часу, як 

сприятливого періоду для доторкання до чогось божественного, незважаючи 

на відстань, що виражено обставиною с высоты: 

Чуткие звёзды глядят с высоты («Как хорошо ты, о море ночное…»). 

Для опису ночі поет часто використовує дієслово глядеть 

у метафоричному переосмисленні, оскільки субʼєктом сприйняття 

виступають небо, луна, звёзды. Значення дієслів ускладнюються емоційно-

експресивними конотаціями, вираженими в контексті: 

Сии светила, как живые очи,  

Глядят на сонный мир земной. 

Они, как божества, горят светлей  
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В эфире чистом и незримом» («Душа хотела б быть звездой…»). 

Зірки поет порівнює з живими істотами (сии светила, как живые очи, 

глядят на сонный мир земной), з божествами (они, как божества, горят 

светлей в эфире чистом и незримом), наділяє людськими якостями (чуткие 

звезды глядят с высоты). 

Образ ночі описано за допомогою використання дієслів зі значенням 

“випромінювання світла” у прямому й переносному значеннях, що беруть 

активну участь у створенні художніх образів: 

Тихой ночью, поздним летом,  

Как на небе звёзды рдеют,  

Как под сумрачным их светом  

Нивы дремлющие зреют...  

Усыпительно-безмолвны,  

Как блестят в тиши ночной  

Золотистые их волны,  

Убелённые луной... («Тихой ночью, поздним летом…»). 

У цьому вірші образ світлої ночі метафоризується дієсловами рдеть, 

блестеть, убелить. Дієслова рдеть і блестеть надають особливого 

мерехтіння і яскравості фарб, а дієслово убелить помʼякшує фарби, 

нейтралізує яскравість. 

Найбільш продуктивно у створенні образу ночі використано дієслово 

светить, яке у значенні “випромінювати світло” Ф.І. Тютчев часто вживає 

для згладжування темних фарб вечора або ночі.  Так, зоряне світло 

відбивається у воді, надаючи їй додаткового блиску, це виражено через 

дієслівні метафори блестеть й искриться: 

Звёзды светят так высоко,  

И Донец во тьме блестит («Святые горы»); 

С неба звёзды нам светили,  

Снизу искрилась волна… («По равнине вод лазурной…»).  
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Як тільки ніч створює атмосферу напруги, занепокоєння, Ф.І. Тютчев 

використовує метафору дієслова блеснуть для несподіваного розсіювання 

нічного мороку: 

Глухая полночь! Всё молчит!  

Вдруг... из-за туч луна блеснула… («Олегов щит»).  

Лексичне оточення дієслова блеснула відображає емоційне сприйняття 

ночі поетом і позначає інтенсивність поширення світла, що випромінюють 

місяць та зірки. 

Зважаючи на тютчевську космологію, ніч повʼязана з іншим 

просторовим образом – місяцем. У поезії автора місяць не лише не має 

круглої форми, а й зовсім не має форми. Митець сприймає місяць як джерело 

світла або саме світло: 

Все тихо и молчит; и вот луна взошла,  

И вот при блеске лунной сизой ночи («Бессонница»);  

Как порою светлый месяц 

Выплывает из-за туч, – 

Так, один, в ночи былого  

Светит мне отрадный луч…» («Как порою светлый месяц»). 

У віршах Ф.І. Тютчева виділяється метафоричний образ денного 

місяця, своєрідно протиставлений традиційному в поезії нічного світила. Цей 

образ використовується в ліриці Ф.І. Тютчева в різних лексичних 

і стилістичних варіантах, але найчастіше в контрастному протиставленні. 

Дієслівна метафора сиять характеризує нічний місяць шляхом порівняння 

з його денною подобою. Також поет асоціює місяць зі светозарным богом, 

наділяючи ніч позитивними якостями: 

На месяц взглянь: весь день как облик тощий,  

Он в небесах едва не изнемог.  

Настала ночь и, светозарный бог,  

Сияет он над усыпленной рощей («Ты зрел его в кругу большого 

Света»); 
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Смотри, как днем туманисто бело  

Чуть брезжит в небе месяц светозарный...  

Наступит ночь, и в чистое стекло  

Вольет елей душистый и янтарный... («В толпе людей, в нескромном 

шуме дня…»). 

У наведених віршах протиставляється денний і нічний місяці. Для 

денного місяця характерні тьмяні барви, наприклад: весь день как облик 

тощий, днем туманисто бело, а ночью месяц сияет. Використовуючи вислів 

сизые тени, поет описує не лише розмивання відтінків, але й приглушення 

кольору в сутінковий час. 

Звернення до складних прикметників викликане прагненням уникнути 

граматичної одноманітності в нагнітанні низки нових ознак. У використанні 

складних утворень, типу туманисто-бело, проявляється схильність поета до 

проміжних, відтіночних тонів, що також є однією зі специфічних 

особливостей колоризму Ф.І. Тютчева. Дослідники мови творів поета 

відзначають, що складні означення становлять найчастіше ознаки двох 

семантичних комплексів (Неклюдов, 2003, с. 84). у цьому випадку 

в складному утворенні поєднується світлова й колоративна семантика. 

Для створення поняття «ніч» використовуються колірні асоціації, 

представлені різноманітною лексикою, які не лише містять у своєму прямому 

значенні властивість кольору (лазурный, светлый, сиять тощо), але 

й метафору певного кольору, яка виявляється в контексті (убеленные луной, 

глядело бледное светило, месяц светозарный й т. п.). 

Насиченість контекстів старословʼянської лексикою, яку в XIX столітті 

завжди використовували у високому стилі, для якої характерні урочистість та 

пафосністю, надає поезії особливого емоційно-експресивного забарвлення. 

Усі вірші Ф.І. Тютчева чимось нагадують стиль оди, у яких оспівується «її 

величність ніч». 

Слід зауважити, що у створенні колірної гами віршів нічної тематики 

Ф.І. Тютчев використовує не лише прикметники, іменники (полумрак, дым, 
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белизна), дієслова із семою ʼколірʼ (белеть, чернеть, алеть), але 

й метафоричні конструкції, що має сему ʼколірʼ (тусклый закат, пламенный 

вечер, ночь блистала та ін.), оскільки колірна сема міститься в кореневій 

морфемі. 

Найбільш широко й різноманітно в описі ночі у Ф.І. Тютчева 

представлені динамічні метафори, у яких «ніч» осмислюється як активний 

субʼєкт руху: 

В ночи лазурной почивает Рим… 

Взошла Луна и – овладела им («Рим ночью»); 

Небо, полное грозою, 

Всё в зарницах трепетало... («Над остывшею золою…»); 

И быстро, с быстротой чудесной, 

Кругом вратится шар земной, 

Меняя тихий свет небесный 

С глубокой ночи темнотой («Из «Фауста» Гете»). 

До динамічних належать не лише дієслівні метафори: почивает, 

взошла, овладела, наполнила (луна), играют (сны), загоралися (беглые 

зарницы), ложиться (тень), гаснут (облака), густеет ночь, але й створені за 

допомогою прикметників й прислівників, що характеризують рух обʼєкта: 

кругом, впереди (тьма), быстро, с быстротой чудесной. 

Вночі все зливається у одну суцільну темряву. Затвердження ночи 

через стирання колірних виявів світу підкріплено у поета найменуванням цих 

явищ: він характеризує нічний колір, нічний звук, рух. 

На когнітивному рівні поняття «ніч» має низку людських якостей 

й показників настрою: мрачная, грустная, унылая, печальная, грозная. Всі ці 

риси відносяться до тютчевського образу ночі, повʼязаного з античними 

уявленнями про її божествену сутність. У Ф.І. Тютчева ніч стає самостійним 

образом вірша: 

Но меркнет день – настала ночь; 

Пришла – и, с мира рокового  
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Ткань благодатную покрова  

Сорвав, отбрасывает прочь... («День и ночь»);  

Святая ночь на небосклон взошла,  

Как золотой покров, она свила… («Святая ночь на небосклон 

взошла…»)  

Основу віршів поета становить антитеза дня любезного vs святой ночи, 

яка допомагає людині проникнути у таємницю нічного світу. У ночі людина 

як сирота, вона відчуває себе самотньою. Ніч розкриває перед нею найглибші 

безодні й таємниці. Поет називає ніч святой, тому похмуре й святе злилися 

воєдино. 

Відчуття єднання з ніччю у Ф.І. Тютчева створюється контекстним 

оточенням, що оживляє й ототожнює вияви ночі з людськими діями, 

свідомістю й відчуттями. Це досягається за допомогою прикметників 

у повній й короткій формах, дієслів: глухая, святая, хмурая, страстной, 

очарованные, лунной, сизой, страшна, мрачна, глядит, густеет, испарится, 

наступит. Поет, метафорично зображуючи ночь, використовує 

антропоморфну та природну метафору. У першому випадку підкреслюється 

її нерозривний звʼязок й постійне сусідство зі світом людей: 

При них леса не говорили,  

И ночь в звездах нема была! («Не то, что мните вы, природа»),  

Как сладко дремлет сад темно-зеленый,  

Объятый негой ночи голубой! («Как сладко дремлет сад темно-

зеленый…»).  

Наділення природних обʼєктів антропоморфними ознаками робить 

метафоричне зіставлення природи й людини ще більш яскравим. Метафора 

ночи також ускладнена порівнянням похмура й уособлює її зі зверем 

стооким, що підсилює образ ночи й допомагає краще розкрити її сутьність. 

Ночь хмурая, как зверь стоокий, 

Глядит из каждого куста («Песок сыпучий по колени…»); 

Какая ночь сгустилась над землею («Одиночество»).  
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Тут пряме позначення природного явища поєднується з дієслівної 

антропоморфної метафорою глядит, сгустилась, оскільки ніч повʼязана зі 

страхом перед невідомістю. 

Вірш «Песок сыпучий по колени…» являє собою суцільну метафору 

(Касаткіна, 2002, с. 389). Ф.І. Тютчев, представив ночь як антропоморфну 

істоту, що має безліч очей. Поет наділяє ночь природними компонентами, 

порівнюючи її стихійний початок з ворожими силами. У антропоморфних 

метафорах для актуалізації семантичних компонентів використовується 

інверсія ночь нема была, в якій дієслово-звʼязка відсунутно на периферію 

висловлювання. Також метафоричне зближення відбувається за схожістю за 

кольором, консистенції (ночь сгустилась – створено ефект нашарування 

колірного й дотикового пласта сприйняття), індивідуальної асоціації. 

Метафорична модель «ніч → світло / колір» характеризує ніч у її 

різноманітному колірному прояві. Кольорове значення у віршах Ф.І. Тютчева 

виражається експліцитно (светлая ночь, луна блеснула) й імпліцитно 

(светозарный бог, сумрачный свет, небо у зарницах трепетало). Будування 

лексичної парадигми повʼязане з необхідністю розмежування семантичних 

ознак наіменування кольорів, що забезпечують їх сполучуваність. 

У метафоризації поняття «ніч» беруть участь слова з когнітивною 

ознакою «світло» й «звук», характеризуючи ніч за рахунок різних виявів. 

Позначення ночі за допомогою метафор, актуалізуючи слухове 

сприйняття проявляється у метафоричній моделі «ніч → звук». Важливо 

відзначити, що ніч у мовній свідомості поета мислиться як щось, здатне 

видавати певні звуки й характеризується своєрідною наповненості й тут 

знову звукове сприйняття у Ф.І. Тютчева випереджає візуальне, що 

є відмінною рисою авторського субʼєктивного сприйняття. 

Ніч, як й день, має у поезії Ф.І. Тютчева позитивні й негативні 

конотації. Ніч накидає покрив на день, вона свята, тому що притягує до себе. 

У той же час, ніч таїть небезпеку, лякає. Ці дві характеристики ночі 

знаходять своє відображення й на звуковому рівні. 
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Перш за все ніч асоціюється у поета з мовчанням, відсутністю звуків, 

які проявляються у сні. Сон об’єднує світ природи й світ людини. 

Ув уподібненні ночі людині на перший план виходять антропоморфні 

метафори. Нічне мовчання природи виражається лексемою дремать. 

У словнику В.І. Даля дієслово дремать має значення “засипати злегка, самим 

чуйним сном” (Даль, 2000, І, с. 492). Простежується зв’язок з поняттям 

«день» за допомогою використання дієслова дремать. Раніше (Розділ 1) 

говорилося про перетин тематичних полів за рахунок однакового 

асоціативної ознаки «спокій». На підґрунті цієї ознаки стан дрімоти можна 

схарактеризувати як проміжне між сном й неспанням. 

У житті людини сон відіграє важливішу роль, ніж у житті природи. Сон 

підводить риску під денним життям людини й показує перехід від шума, 

движенья, криков пламенного днядо стану спокою, мовчання. Найбільш 

мелодійними звуками ночі є звуки музики: 

Но лишь луны, очаровавшей мглу, 

Лазурный свет блеснул в твоем углу, 

Вдруг чудный звон затрепетал в струне, 

Как бред души, встревоженной во сне («Арфа скальда»). 

Така ознака ночі, як «звук», часто відсутня, ніч не має звуків. 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 

Золотые их волны,  

Убеленные луной… («Тихой ночью, поздним летом»);  

Звезды в небе им внимали,  

Проходя за строем строй,  

И беседу продолжали  

Тихомолком меж собой («Там, где горі убегая…»); 
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В ночи лазурной почивает Рим.  

Взошла луна и овладела им,  

И спящий град, безлюдно-величавый, 

Наполнила своей безмолвной славой («Рим, ночью»); 

Все тихо и молчит («Бессонница»); 

Есть некий час, в ночи, всемирного молчанья («Видение»). 

Однокореневі номінативні одиниці тихая ночь, тихо, тихомолком 

відносяться до «улюблених» мовних засобів, до яких автор вдається 

неодноразово. У наведених віршованих прикладах поняття «ніч» показано 

у своїй абсолютній тиші й представлено метафорами, у складі яких присутні 

лексичні одиниці, що позначають відсутність вияву звуку: тихая, тишь, 

тихомолком, час всемирного молчанья, безмолвная.  

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 нічний гул. Нічний шум, на відміну від денного, чудовий, 

чарівний, незрозумілий (откуда он, сей гул непостижимый?). Поет акцентує 

увагу на ознаках емоційного сприйняття, де гул набуває у своїй семантиці 

ознаку піднесеного звучання. 

Природа у поезії Ф.І. Тютчева багата звуками й фарбами, які 

наділяються яскравою метафоричної лексикою. 

Так, різноманітність асоціацій й текстуальних звʼязків лексеми тьма 

забезпечується складністю й багатомірністю цього образу. Поняття «тьма» 

у Ф.І. Тютчева – це не лише світлове явище: вона наділена звуковими, 

динамічними (завдяки введенню у тематичну групу дієслів слыхал, 

ослеплены, полуночь дремавших струн встревожит сон), дотиковими 

характеристиками, що дає змогу створити ілюзію багатовимірного, 

всеосяжного, постійного відчутного явища. 

Слыхал ли в сумраке глубоком 
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Воздушной арфы легкий звон, 

Когда полуночь, ненароком, 

Дремавших струн встревожит сон? («Проблеск»). 

У той же час поняття «ніч» у поезії Ф.І. Тютчева являє собою не 

повний спокій: вона сповнена звуків, руху. Загадковість й тривожність ночі 

метафорично протиставлені ясності й порядку трудового дня: 

На мир дневной спустилася завеса, 

Изнемогло движенье, труд уснул... 

Над спящим градом, как в вершинах леса, 

Проснулся чудный еженощный гул... 

Откуда он, сей гул непостижимый?.. 

Иль смертных дум, освобожденных сном, 

Мир бестелесный, слышный, но незримый, 

Теперь роится в хаосе ночном?.. («Как сладко дремлет сад темно-

зеленый…»). 

З одного боку, автор показує, що саме вночі все прагне до спокою: 

изнемогло движенье, труд уснул. З іншого боку, життя не припиняється, 

у якихось виявах стає інтенсивніше: проснулся чудный еженощный гул, мир 

… роится у хаосе ночном. Поет використовує слово гул, яке має значення 

“тривалий, безперервний й не цілком ясно помітний шум” (Ожегов, 1989, 

с. 128). Вживання у одному контексті номінативних одиниць гул й роится 

підсилює уявлення про звучання світу шляхом пожвавлення метафори 

й створює експресію вірша. 

Ніч у Ф.І. Тютчева наповнюється звуками, коли у ній виникає стихія 

вітру. Ночной ветер має странный голос, оскільки то глухо жалобный, то 

шумно й часом видає неистовые звуки й співає страшные песни («О чем ты 

воешь, ветр ночной?..»). 

О чем ты воешь, ветр ночной? 

О чем так сетуешь безумно?.. 

Что значит странный голос твой, 
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То глухо жалобный, то шумно?  

Понятным сердцу языком 

Твердишь о непонятной муке – 

И роешь и взрываешь в нем 

Порой неистовые звуки!.. 

О! страшных песен сих не пой! 

Про древний хаос, про родимый 

Как жадно мир души ночной 

Внимает повести любимой! («О чем ты воешь, ветр ночной?»). 

Поет використовує різні лексичні засоби опису звуків, які передаються 

дієсловами з семою ʼзвукʼ: воешь, сетуешь, твердишь, роешь, взрываешь, не 

пой; іменниками: ветр, голос, язык, звук, песня; адвербіальною й адʼєктивною 

лексикою: безумно, странный, глухо жалобный, шумно, неистовый, 

страшный. Становлять інтерес створені автором синонімічні низки з слів, які 

у звичайному розумінні та вживанні не є синонімами. Ці синонімічні 

синоніми об’єднує, як нам здається, лексема зі значенням “звук”. 

Вірш досить динамічний, метафорично характеризує ніч як насичений 

звуками час. Тому людина в нічному скупченні звуків відчуває себе 

покинутою, сиротою бездомною. Наявність шиплячих й свистячих звуків 

[ш], [ж], [с], [з] передають завивання вітру, посилюючи образність визначень 

й вербальної лексики: воешь, сетуешь, странный голос, глухо жалобный, 

шумно, понятным языком, твердишь, взрываешь, неистовые звуки.  

Аналізований вірш насичений звуковими образами, що належать до 

різних частин мови. Імпліцитно метафорична лексика іменників (ветр, язык, 

звук) протиставлена експліцитно вираженій дієслівній метафорі (воешь, 

твердишь, роешь, взрываешь). Велику роль у звукопозначенні відіграють 

метафори, які спостерігаються в субстантивних словосполученнях: странный 

голос, голос глухо жалобный, неистовые звуки, страшные песни. Метафора 

ночь не лише семантично, а й усім комплексом мовних засобів, що її 

оточують, протиставлена метафорі ветр ночной. 
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Динаміку розвитку мотиву звучання вітру в цьому вірші можна 

визначити «як рух від нелюдського до людського» (Веселовський, 1989, 

c. 201). 

Образ вітру у віршах зреалізований насиченим звуковим фоном, який 

перетворює сприйняття тексту у напружене вслухання. Подібна атмосфера 

«вслухання у світ» характерна для всього комплексу нічний лірики 

Ф.І. Тютчева, у якій недолік візуальних образів компенсується за рахунок 

інтенсивності звукового наповнення. 

Ніч співвідноситься з елементами різних опозиційних рядів (небо vs 

земля, вогонь vs вода). Зближуючись з опозицією небо vs земля, поняття 

«ніч» повʼязане з водою. Звуки, що видаються морською хвилею, є частиною 

нічного космосу: звучными волнами стихия бьет о берег свой. 

В описі нічного часу доби джерелами метафоризації виступають 

у динаміці такі слова, як море, океан. У процесі утворення метафор бере 

участь лексика із семою ʼзвукʼ, ʼколірʼ, ʼдинамікаʼ. 

Як тільки вночі все навколо завмирає, час зупиняється, у поезії 

Ф.І. Тютчева переважає лексика, що вказує на відсутність будь-якого руху 

в природі. Використання статичних метафор посилює враження повільності 

подій, що повільно розгортаються. 

Метафори, що передають статику, характеризують ніч як пасивний 

субʼєкт: обхватила (тень), месяц встал, грустный час; ни звуков здесь, ни 

красок, ни движенья; торжественный покой. 

У віршах Ф.І. Тютчева часто використовується антитеза, яка 

співвідноситься зі звуковим принципом тиша – шум: 

И в тихую область видений и снов 

Врывалася пена ревущих валов («Сон на море»). 

Хвиля в поезії Ф.І. Тютчева в метафоричному образі завжди 

ускладнюється зоровими й звуковими асоціаціями. Звідси й шепіт, й гомін, 

й колористичні характеристики: 

Ты волна моя морская, 
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Своенравная волна… 

Будь же ты в стихии бурной 

То угрюма, то светла, 

Но в ночи твоей лазурной 

Сбереги, что ты взяла («Ты волна моя морская…»). 

Метафоризація ночі відбувається завдяки властивому поетові 

використанню зорових й слухових асоціацій: для цього поет застосовує 

словосполучення з лексемою ночь: настанет ночь, стихия бьет, ночь 

лазурная. У них зорові асоціації виражаються, як правило, колористичними 

прикметниками, звукові – дієслівними метафорами. 

Необхідно відзначити, що ніч у творах Ф.І. Тютчева характеризується 

з точки зору своєрідної наповненості, метафорично представляється як 

просторовий образ, позначаючи предмет, здатний займати певне місце 

розташування: 

Безмолвно в сумраке ночном 

Ходило лунное сиянье, 

И ночи зыбкое молчанье 

Едва струилось ветерком («Пробуждение»); 

Украдкою в мое окно 

Глядело бледное светило, 

И мне казалось, что оно 

Мою дремоту сторожило («Пробуждение»); 

Тихой ночью, поздним летом, 

Как на небе звезды рдеют, 

Как под сумрачным их светом 

Нивы дремлющие зреют… 

Усыпительно-безмолвны, 

Как блестят в тиши ночной 

Золотистые их волны, 

Убеленные луной…. («Тихой ночью, поздним летом…»). 
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У наведених контекстах відбувається метонімічне зрушення, що дає 

змогу розглядати частину доби як стан природи в певний час: небесный свод 

глядит из глубины.Крім метафор, що характеризують рух, у творах 

Ф.І. Тютчева наявні метафори, що передають значення зупинки часу 

й мовчання (зыбкое молчанье), й метафори, що характеризують втрату 

здатності до руху: нивы дремлющие. 

Ідея мовчання в поезії Ф.І. Тютчева осмислюється не лише за 

допомогою тимчасових характеристик, але й через вертикальний вимір 

простору. Водночас елементи беззвучного світу частіше зосереджені вгорі, 

у небесній височині. Семантична ознака «відсутність звуків» виявляється 

підкресленою: важливим конструктивним елементом є сусідство зі словами, 

що позначають рух угору. Співвідносячись із рухом, мовчання породжує 

і його відсутність, нерухомість: безмолвно… ходило лунное сиянье, блестят 

в тиши ночной. Ніч метафорично може усвідомлюватися як простір, здатний 

бути заповненим. 

Найбільш широко й різноманітно в описі ночі в аналізованій моделі 

«ніч → звук» представлені звукові метафори, що відображають емоційно-

оцінну характеристику образу ночі. Модель побудована на опозиції «звук-

мовчання»: чудный еженощный гул, легкий звон – всемирное молчанье. 

У тютчевських віршах спостерігається зникнення звуку з настанням нічної 

тиші, що асоціюється зі спокоєм як у природному світі, так і у світі людської 

душі. 

У результаті аналізу мовного матеріалу, виділені домінуючі асоціативні 

ознаки в метафоротворенні метафоричних моделей «ніч → сутінки», «ніч → 

світло», «ніч → звук»: «звук», «світло / колір».  Звукова тканину мови 

Ф.І. Тютчева викликає в підсвідомості враження, подібні до вражень від 

сприйняття кольору. Звукові та колірні асоціації віршів поета включають 

у сферу асоціацій спочатку акустичний, а потім візуальний компоненти. 
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Висновки до розділу 3 

 

Метафори, за допомогою яких репрезентовані поняття «день» і «ніч», 

представлені в поезії Ф.І. Тютчева на різних рівнях і розкривають повну 

картину індивідуально-авторського уявлення про день і ніч. На 

семантичному рівні поняття «день» і «ніч» експліковані в усіх словникових 

значеннях, що містять асоціативні конотації цих понять. 

На основі аналізу текстів філософської лірики Ф.І. Тютчева нами 

виділені ключові метафори, що є базисними для побудови метафоричних 

моделей. Метафорична модель «день → світло» представлена дієслівною 

лексикою, що позначає рух і простір: меркнет день, день вечереет, день 

проснулся, дышит полдень. День у поетичній творчості Ф.І. Тютчева 

розбитий на тимчасові проміжки: ранок-день-полудень-вечір, що вживаються 

як у прямому, так і в метафоричному значенні. Індивідуально-авторські 

метафори поета відображають релевантні для нього образно-асоціативні 

уявлення. Момент переходу від ночі до дня висвітлено в яскравих дієслівних 

метафорах: алел, белел, вспылал. 

Метафорична модель «день → дрімота» реалізується завдяки 

перенесенню контекстуальних значень поняття «сон» зі сфери життя людини 

у сферу природи. Метафори, що поет використовує для опису денного сну 

природи, утворюють цілу низку лексем, що відбивають цей стан природи: 

іменники сон, дремота, адʼєктиви сонный, полусонный, антропоморфні 

дієслова спать, заснуть, почить і метафоричні конструкції погрузиться 

в сон, усталая природа спит. Метафори виражають високий ступінь 

одухотвореності природи, оскільки виявляється звʼязок зі сферою життя 

людини: заснул в благоуханье, улыбается во сне. Зображуючи моменти 

денного сну, поет описує «плинність» часу. Позачасовість ситуації 

підкреслюється повторами адвербіальної лексеми лениво, використанням 

антропоморфних дієслів дышит, объемлет, дремлет. Виділений 

метафоричний образ великого Пана в пещере нимф свідчить про 
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персоніфікацію дня, що характеризується як утомлений. Тому 

в концептуалізації дня у Ф.І. Тютчева виділено основну ознаку «день – жива 

істота», що розкривається через метафору покойно дремлет. 

Образ сну трапляється у Ф.І. Тютчева не лише в описі дня, але 

й у нічний час. Нічний сон описано за допомогою використання метафор із 

семантикою “сон”, як абсолютний спокій, а денний – має значення “дрімота”, 

тобто неповне занурення в сон. 

Як показує аналіз, у поезії Ф.І. Тютчева поняття «день» вживається 

в усіх основних значеннях. Розглянуті мовні метафори, які використовуються 

у філософських поетичних текстах поета, дають змогу уявити цілісну 

картину презентації поняття «день». 

Відображення образного світу ночі в поетичних контекстах 

Ф.І. Тютчева також відбувається у двох площинах: 1) пряме часове значення; 

2) метафоричне значення уподібнення ночі до об’єкта з яскраво вираженою 

позитивною або негативною конотацією. 

Ніч наділяється людськими якостями, як антропоморфна істота, не 

зовсім зрозуміла й усвідомлювана людьми, але така, що має величезну владу 

й здатність до перевтілення. Метафоричне уявлення ночі в досліджених 

контекстах підкреслює її містичну сутність, можливості метаморфози. 

Проаналізований матеріал метафоричних репрезентацій «ночі» дає 

змогу виділити такі когнітивні шари цього поняття в поетичній картині світу 

Ф.І. Тютчева: ніч – фізична величина: глубокая, бесконечная, лунная; ніч – 

персоніфікований субʼєкт: ночь хмурая, как зверь стоокий, грустная, 

страстная, тихая, глухая;  ніч – таємнича істота: святая. 

Для повного розкриття сутності поняття «ніч» у віршах Ф.І. Тютчева 

важливим є не лише аналіз основної метафоричної моделі «ніч → тьма», що 

репрезентує її, а й аналіз контексту, у якому вживається цей метафоричний 

образ, що дає змогу говорити про кореляції поняття «ніч» з іншими 

текстовими асоціатами. 
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Використання колірної лексики відрізняється різноманітністю 

у створенні метафоричних образів поняття «ніч» у просторі його поетичних 

текстів, які не просто вживаються в переносному значенні – вони в більшості 

випадків набувають нової семантики, осмислити й зрозуміти яку можливо 

лише в контексті (мрачная ночь, при блеске лунной сизой ночи, ночь 

блистала). Руйнування звичайної сполучуваності та активізація словесних 

звʼязків і можливостей мови виявляє індивідуально-авторські смисли, 

завдяки яким зближуються далекі у своєму узуальному значенні лексичні 

одиниці (лазурный сумрак ночи, пылающая бездна). Спостереження над 

особливостями вживання колірних метафор уможливили виявити специфіку 

тютчевського світобачення. Автор виробив свій особливий метод створення 

складних колоризмів і метафоричного вживання колоративів. 

Завдяки своєрідній системі звукових асоціацій метафоричних значень 

лексеми ночь, наповнених особливим оказіональним змістом, поетична 

виразність поняття «ніч» реалізується в метафоричній моделі «ніч → звук»: 

еженощный гул, тихая ночь, страшные песни. Це відбувається завдяки 

використанню уособлень, порівнянь, порушень логіко-понятійної 

співвіднесеності, епітетів, заснованих на субʼєктивних асоціаціях, уживання 

яких зумовлене індивідуальним сприйняттям часової дійсності. 

Аналіз лексеми ніч у поетичних текстах Ф.І. Тютчева дає змогу зробити 

висновок про те, що виразність досліджуваного поняття багато в чому 

залежить від заснованих на образно-асоціативних сенсах метафор, епітетів, 

порівнянь, уособлень й актуалізації семи конкретного значення, де воно 

вербалізується. 

Лінгвокогнітивний аналіз метафори 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, представленими в тлумачних словниках; 

виявлення індивідуально-авторських метафоричних значень; визначення 

когнітивного змісту поетичних текстів. 
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РОЗДІЛ 4 

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ МЕТАФОРИКИ 

МЕГАСФЕРИ «ЖИТТЯ» VS «СМЕРТЬ» У ФІЛОСОФСЬКІЙ ЛІРИЦІ 

Ф.І. ТЮТЧЕВА 

 

4.1. Значимість онтологічного зв’язку понять «життя» і «смерть» 

у поетичному світовідчутті Ф.І. Тютчева 

 

Поняття «життя» і «смерть» мають різне філософське наповнення 

й відіграють важливу роль у парадигмі людської культури. У свідомості 

будь-якої людини життя й смерть завжди протиставлені. «Така повсякденно-

екзистенційна свідомість, заснована на чіткому протиставленні життя – 

смерті, точно так же, як добра – злу, істини – брехні тощо, відображає 

класичну, антиномично-рельєфну, ідеологічно однозначну метрику 

мислення» (Демічев, 1995, с. 135). Традиційним уявленням про життя як 

розтягнуте й протяжне в часі, а смерть як її фінальну крапку протиставлені 

уявлення про життя й смерть як про явища, які взаємопроникають 

і збігаються. М.М. Трубніков у своєму дослідженні звертає увагу на те, що 

«смерть передбачає життя, починається з життям і з життям ... закінчується. 

Кінець життя є кінцем смерті, тобто вмиранням» (Трубніков, 1990, с. 221). 

Тому, антиномія «життя – смерть» заснована не просто на чіткій опозиції між 

поняттями, а на відносинах «гармонії, взаємодії та перетину» 

(Дударєва, 2005, с. 105). 

Як у кожній культурі є свої специфічні погляди на поняття «життя» 

й «смерть» обумовлені національними віруваннями й обрядами, так 

і в кожного поета можна виявити індивідуальні уявлення про ці поняття, що 

визначаються унікальністю світовідчуття, особливостями художнього 

мислення, усе це сприяє формуванню унікальної системи поетичних образів 

автора та їх вербалізації. 
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Поняття «життя» vs «смерть», будучи базовими смислами людського 

буття, належать до розряду універсальних, що пояснює їхню соціальну 

значимість у філософській ліриці Ф.І. Тютчева. Як стверджують науковці, 

тема життя й смерті завжди була важливою у романтичній поезії, наприклад, 

«життя – це і є, власне, головний предмет романтизму. Наслідком такого 

захоплення життям, закоханості в нього часто було розчарування» 

(Кунільскій, 2001, с. 138), «тема швидкоплинності життя, невідворотності 

кінця є однією з провідних у романтичній ліриці» (Коурова, 2004, с. 122). 

Дуалістична опозиція «життя-смерть» відкриває особливості художньої 

аксіології романтиків, які всі належать до табору філософів. 

Лінгвісти завжди проявляли інтерес до змісту й засобів мовної 

репрезентації філософських понять «життя» vs «смерть». У сучасному 

мовознавстві є чимало робіт, присвячених цим поняттям і засобам їхньої 

лексичної представленості (Балашова (1998); Василішін (2007), Грабарова 

(2001); Журавльов (2005), Невська (1980) та ін.). Л.Г. Невська аналізує образ 

дороги в поетичних текстах і повʼязує його з життям і смертю. Загальним для 

зазначених дослідників є те, що в багатьох художніх творах ці поняття 

є основою створення індивідуально-авторських метафор (Невська, 1980, 

с. 228). Л.В. Балашова звертає увагу на те, що всі компоненти семантичного 

поля «смерть» «активно включаються в процес метафоризації, 

характеризуючи кінцевий етап розвитку, утрату або знищення чого-небудь, 

причому засоби вираження каузативної ситуації (припинення розвитку чого-

небудь як вольовий акт, результат цілеспрямованої діяльності з боку 

зовнішніх сил) значно різноманітніші, ніж фіксація припинення процесу, 

втрата ознаки тощо» (Балашова, 1998, с. 127). У роботі Л.О. Чернейко 

зазначається, що смерть у мовній свідомості оцінюється позитивно, 

приймається як даність (Чернейко, 2001, c. 58). 

Поняття «життя» і «смерть» природно вписуються в тимчасову картину 

світу, оскільки життя протікає в реальному часі, а смерть повʼязана з виходом 

за його рамки, з переходом в інший простір і вічність. Своєрідність 
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метафорики понять «життя» і «смерть» у поетичних текстах Ф.І. Тютчева 

виявляється на рівні мегасфери «життя» vs «смерть». 

Використовуючи відомості різних словників, ми реконструювали 

значення понять «життя» і «смерть» та встановили індивідуально-авторські 

особливості образного уявлення Ф.І. Тютчева, що дають змогу зрозуміти 

філософію життя, осмислену поетом, отримати уявлення про специфіку 

тютчевського світосприйняття. 

На підставі словників можна виокремити кілька основних значень 

поняття «життя»: “навколишня реальна дійсність; буття”; “період існування 

людини”; “спосіб існування людини”; “прояви біологічного життя людини, 

тварини, рослини”; “повнота прояву духовних сил, внутрішнє життя 

людини” (Ожегов, 1989, с. 167). 

Інтерпретація дефініцій у поетичному тексті призводить до 

обʼєктивації асоціативних ознак поняття «життя»: обмежений проміжок часу 

(мить, сон, низка днів); приречення (доля, рок, жереб); турботи, негаразди, 

ціннісність, старіння (роки, низка років) тощо. До енциклопедичних 

семантичних ознак поняття «життя» належать унікальність, динамізм, 

розвиток, трагедія. 

Спосіб жизни в поезії Ф.І. Тютчева співвідноситься з образом смерти. 

Словникові дефініції фіксують такі уявлення про смерть: «протилежність 

буття, життя»; «смерть людини, кінець життя, перехід до вічного, духовного 

життя»; «припинення біологічного життя живої істоти» (Ушаков, 1996, 

с. 298). 

У «Новому тлумачному словнику синонімів» за редакцією 

Ю.Д. Апресяна побудовано й описано синонімічний ряд (смерть, кончина, 

конец, гибель) з домінантою смерть із урахуванням смислових і стилістичних 

характеристик та особливостей уживання (Апресян (2004)). 

Ідея завершення існування людини досить часто поєднується зі 

смислами «кінець життя», «смерть», «загибель», «старість». 

Лінгвокогнітивне осмислення змісту поняття «смерть» характеризується 
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неоднозначністю, що повʼязано з природою цього феномену, його ідеальною 

сутністю. Структура значення лексеми смерть включає чотири основні 

значення: “кінець життя”, “неминучість”, “зумовленість”, “незворотність”. 

Це означає, що смерть ставить крапку в кінці життєвого шляху людини. 

У більшості словників та енциклопедій поняття «смерть» тлумачиться 

як невідворотне, неминуче припинення життєдіяльності організму 

й унаслідок цього – загибель індивідуума як окремої живої системи. Однак 

слід памʼятати, що людина, на відміну від інших живих істот, усвідомлює 

свою смертність, тому смерть для Ф.І. Тютчева виступає не просто фактором 

природного буття –  вона наповнюється філософським змістом. 

Індивідуально-авторське осмислення смерті здійснюється в напрямку 

конкретизації образного уявлення, актуалізації просторово-часових 

параметрів смерті. 

У тютчевській ліриці природа живе в нескінченному часі, а сам автор 

існує в реальному, і смерть для нього – кінець усьому, тому такі твори носять 

переважно песимістичний характер. 

Лексема смерть, що позначає абстрактне філософське поняття, 

найбільш наближена до традиційного розуміння сутності людини. Це 

відбувається через закріплені уявлення про неї як про міфічне або релігійне 

поняття, наділене рядом якостей, що не потребують додаткового пояснення, 

відображених за допомогою мовних засобів. 

Слова й сполучення, що означають згасання або вмирання, становлять 

досить велику групу. Це традиційні образи або безпосередньо повʼязана зі 

смертю атрибутика: конец, последний, кончина, предел, беспредельный, 

вечность, умереть, погибель, смерть, бессмертный. Сенс образу смерті 

розкривається за допомогою метафор і порівнянь, які несуть негативну 

конотацію, хоча смерть постає органічним завершенням життя. Вона не 

ворогує з життям, але є її логічним завершенням. «Життя» і «смерть» – 

важливі поняття для зображення буття людини, тоді як під час опису 
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космічного порядку речей це протиставлення знімається (Логічний аналіз 

мови, 2003, с. 421). 

Значна складова поняття «життя» традиційно виявляється на основі 

парадигматичних зв’язків понять «життя», «смерть». В «Антології 

концептів» О.О. Іпанової вказано, що більшість дослідників схильні до 

розуміння того, що «в бінарній опозиції «життя» марковане знаком 

«позитивно», а «смерть» – «негативно» (Іпанова, 2005, с. 146–157). Ми також 

підтримуємо цей погляд. 

Антиномії життя й смерті у творчості Ф.І. Тютчева перебувають 

у тісній взаємодії, поєднуючись і втілюючись у метафорах. Життєві 

протиріччя розкриваються шляхом створення метафоричних моделей, які 

безпосередньо чи опосередковано виражають авторську інтенцію. Створені 

асоціативні уявлення про життя й смерть у тютчевській поезії становлять 

синоніми вихідних понять. Удаючись до тлумачення протиставлень у 

творчості поета, можна виявити низку додаткових символічних значень, що 

підвищують образний потенціал поезії. 

Порушення традиційного уявлення понять «життя» і «смерть» 

досягається за рахунок реалізації метафоричних моделей, заснованих на 

образах, запозичених з міфології (Топоров (1995)). Таке розуміння способів 

життя і смерті чітко простежується в досліджуваних філософських віршах. 

Аналізуючи поезію Ф.І. Тютчева, можна виокремити такі асоціативні 

ознаки поняття «смерть», характерні світосприйняттю поета: «звук», 

«світло», «водний простір», «рух», що реалізуються в таких метафоричних 

моделях: «смерть → кінець», «смерть → поріг / двері», «смерть → сон», 

«смерть → любов», «смерть → пітьма», «смерть → згасання». Усі ці ознаки 

виявляються в поетичних текстах не ізольовано, а часто переплітаються, 

доповнюють одна одну. 

Індивідуально-авторські уявлення поняття «смерть» є похідними від 

основних значень цього поняття. Тенденції утворення додаткових значень 

спрямовані на розширення основного значення поняття «смерть» через 
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розвиток додаткових конотативних відтінків, символізацію обʼєктивного 

значення, актуалізацію смислових компонентів, конкретизацію обʼєктивних 

значень, включення в структуру поняття темпоральних смислів. 

Поняття «життя» представлено метафоричними моделями, що 

відзеркалюють світосприйняття поета: «життя → природний цикл», «життя 

→ водна стихія», «життя → день», «життя → вогонь», «життя → сон», 

«життя → мандрівка», «життя → мить», «життя → коло». 

Метафоризація понять «життя» vs «смерть» належить до складних 

процесів, у результаті яких переносні значення стають найменуваннями 

нових обʼєктів, що зберігали певною мірою семантичну близькість 

з похідним словом. Така спорідненість заснована на асоціативних ознаках 

«час», «водний простір», «динаміка», повʼязаних зі словом в основному 

значенні. Характер парадигматичних зв’язків є основою для безлічі різних 

переносів номінацій життя й смерть на явища предметного світу. 

Використання в контекстах цих нових номінацій і їхніх синтагматичних 

відношень дають змогу поетові створити цілий спектр метафоричних образів, 

що відсилають до найзначущих сенсів загальної поетичної картини світу, за 

допомогою чого розкривають субʼєктивне ставлення й сприйняття важливих 

для людини філософських понять. 

Розглянемо, яким чином формуються метафоричні моделі, в основі 

яких лежить протиставлення життя й смерті. 

 

4.2. Метафоричне моделювання поняття «життя» 

 

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 про це поняття експлікується 

в метафоричній моделі «життя → природний цикл». 
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Метафора «життя-природний цикл» у Ф.І. Тютчева представлена як 

навколишня реальна дійсність. З поняттям «життя» у творах поета повʼязані 

як окремо взяті слова, так і цілі гнізда однокореневих слів, що актуалізують 

ознаку «існування»: жизнь, оживленье, живой, животворящий, живущий, 

жизненный, безжизненный, отживший, оживший, оживить, пережить, 

ожить. Поняття «життя» визначається як щось протилежне смерті, 

центральною асоціативною ознакою якої є «припинення існування, 

життєдіяльності». Це закріплено і в асоціативному полі поняття «життя», 

оскільки переважна більшість реакцій на слово-стимул життя – є слово 

смерть (Асоціативний словник, 2000, Т. 1, с. 321). 

Для творення метафор, що позначають сердечне хвилювання (сердце, 

страсть), Ф.І. Тютчев обирає прийом антропоморфізації за допомогою 

прислівника, що сполучає в собі дієслівну дію й ознаковість. 

Чему бы жизнь нас ни учила, 

Но сердце верит в чудеса… («Чему бы жизнь нас не учила…»); 

Жужжанием страстей, живущих миг один! («Из «Эрнани» Гюго»);  

О, сколько душ, тебя любивших, 

О, сколько родственных сердец – 

Сердец, твоею жизнью живших… («Памяти М.К. Политковской»). 

Прислівник живущий, незважаючи на поодинокі вживання, має вагоме 

значення для розуміння суті поетичної філософії Ф.І. Тютчева. 

У результаті спостерігається синкретичність сприйняття сердечних 

почуттів – як статичних і таких, що діють одночасно. Пристрасті не є для 

поета визначальними засадами життя. За допомогою алітерації (жужжание 

живущих), порівнюючи проблеми з надокучливими комахами, досягається 

відчуття труднощів у житті людини. Також створюється можливість 

виділення в лексичному значенні семи ʼпоглинанняʼ, обумовленої 

абстрактним змістом займенників, що розширює значення. 

Поет удається до прийому морфологічного зіставлення субстантива 

жизнью та адʼєктива живших. О.О. Скоробогатова в монографії «Граматичні 
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значення й поетичні смисли: поетика іменних категорій у текстах 

й ідиостилях» аналізує прийом зіставлення, який використовується авторами 

в поетичному тексті для актуалізації внутрішньої форми слів, їх семантичний 

й етимологічний звʼязок (Скоробогатова, 2014, с. 97). Науковиця відзначає, 

що «міжчастиномовне подобослів’я» є загальнопоетичним прийомом, який 

використовується для посилення кореневого значення, актуалізуючи 

внутрішню форму слів, їх семантичний й етимологічний звʼязки. 

В тютчевській поетиці лексема жизнь є досить поширеною. Уся 

повнота життя охоплює весь світ, що накладає відбиток на синтагматичні 

зв’язки слова, збільшуючи його валентність. Яскраві адʼєктиви, що 

розкривають різні боки й наслідки життя, розширюють синтагматичний 

потенціал цієї лексеми. 

Асоціативна ознака «якість» характеризує ціннісне ставлення 

Ф.І. Тютчева до життя, яке має переважно негативну оцінку, і реалізується 

в значній різноманітності предикацій: беспощадная, благодатная, божески-

всемирная, невозвратимо-пережитая, роковая, смертная, таинственная. 

Також поет використовує дієслова, синтагматично повʼязані з лексемою 

жизнь: вступила (в бой), льется, ожить, наприклад: 

Не легкий жребий, не отрадный, 

Был вынут для тебя судьбой, 

И рано с жизнью беспощадной 

Вступила ты в неравный бой («При посылке Нового завета»); 

И гаснет цвет и звук немеет 

В оцепененье ледяном, – 

Лишь жизнь бессмертную ключа 

Сковать всесильный хлад не может: 

Она всё льется – и, журча, 

Молчанье мертвое тревожит («Поток сгустился и тускнеет…»). 

Номінативна одиниця жизнь є філософським поняттям, що 

пояснюється її семантичною абстрактністю, але в ситуативному 
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контекстуальному оформленні набуває конкретності завдяки 

акцентуалізуючим компонентам. Поняття «життя» у Ф.І. Тютчева 

проявляється в метафорах жизнь беспощадная, неравный бой, жизнь 

бессмертная, які виражають асоціативне уявлення про якісні характеристики 

поняття. Описуючи згасання життя, Ф.І. Тютчев використовує метафори, 

обʼєднані на підставі асоціативних ознак «звук», «колір»: гаснет цвет, звук 

немеет. 

З префіксальних утворень відзначимо прислівник отживший, що 

існуює в тютчевській поезії. Мовознавиця О.О. Скоробогатова визначає таке 

зіставлення різних морфосемантічних варіантів слова як однокореневе 

зіставлення, що виявляє багатозначність мовної одиниці (Скоробогатова, 

2014, с. 97). 

Я встретил вас – и всё былое  

В отжившем сердце ожило («К.Б.»). 

Дієслівні префікси за своєю семантикою не різнопланові, вони надають 

контексту відчуття повернення до життя. Використання однокореневих слів 

в одному реченні пов’язане з посиленням змісту, поділеного між частинами 

речення: дієприкметник отживший констатує смерть сердечних почуттів, 

а дієслово ожило – їх повернення. Усередині контексту спостерігається 

циклічний рух, перетікання сенсу, підкріплене словотворчими 

й морфологічними засобами. 

Аналіз віршів Ф.І. Тютчева уможливив виявити наявність у структурі 

метафоричної моделі «життя → природний цикл» таких ознак, як «рух», 

«існування», «стан»: жизнь льется, живая жизнь. Як когнітивна домінанта 

виступає поняття «життя» в усіх його виявах. 

Метафорична модель «життя → день» реалізує уявлення поета про 

те, що життя є період існування людини, й тому у текстах філософської 

лірики поета виявляються асоціації зі словом день. Метафоричні сполучення 

цієї моделі безпосередньо зіставляють життя з днем або навіть прямо 

називають життя днем: 
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Если смерть есть ночь, если жизнь есть день («Мотив Гейне»). 

Таке розуміння життя випливає з протиставлення дня й ночі, життя 

й смерті. Часто за поетичною традицією, образи день і утро (заря), полдень 

Ф.І. Тютчев співвідносить із життям людини (жизнь – день), а вечер, ночь – зі 

смертю (смерть – ночь). 

У вірші «День вечереет, ночь близка…» поет на початку також 

зображує картини природи, а в кінці проводить аналогії з людиною. Поет 

використовує традиційні метафори день вечереет, вечереет день, де день має 

значення “зрілість”, а вечір –“старість”. 

День вечереет, ночь близка,  

Длинней с горы ложится тень,  

На небе гаснут облака…  

Уж поздно. Вечереет день 

Но мне не страшен мрак ночной, 

Не жаль скудеющего дня, – 

Лишь ты, волшебный призрак мой 

Лишь ты не покидай меня!.. («День вечереет, ночь близка…»).  

Образ дня метафоризується Ф.І. Тютчевим на підставі ознаки 

«безповоротне й незворотне» становить деяку сутність, яка з настанням ночі 

гине, але привид дня залишається в пам’яті людини й може переслідувати її 

все життя. У цьому значенні день метафорично названий поетом скудеющим.  

Філософські роздуми поета про те, як людина проживає своє життя, 

передано метафоричними дієсловами уходить, протекать, исчезать 

у значенні “вмирати”: 

Как уходят клубы дыма,  

Так уходят наши дни («Поминки»); 

Твой ранний день протек («Урания»); 

Прекрасный день его на Западе исчез («Прекрасный день его на Западе 

исчез…»). 
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Для опису вечора Ф.І. Тютчев часто вдається до дієслів із семантикою 

“відсутність світла” темнеть, гаснуть, потухать, исчезать, таять, 

меркнуть, вечереет, які метафорично переосмислюються і як завершення 

життя людини. Епітет скудеющий використовується для метафоричного 

зображення дня, що минає, коли довше стають тіні й гаснуть хмари. У цьому 

прикладі спостерігається перехід прислівника в адʼєктив, оскільки ознака за 

дією трансформується в якісну характеристику. 

Ф.І. Тютчев слово день використовує для передавання емоційного 

ставлення людини до життя. Лексема день у складі з прикметником, 

наділеним позитивною (отрадный, любезный, блистательный, блаженный, 

счастливый) або негативною семантикою з концентрованою метафоричністю 

(роковой, ужасный, кровавый, болезненный, страстный) описує певний 

інтервал життя людини. Репрезентація поняття здійснюється за допомогою 

виявлення асоціативної ознаки «якість»: 

В сей день, блаженный день, одна из вас прияла («Двум друзьям»); 

И ты с веселостью беспечной 

Счастливый провожала день: 

И сладко жизни быстротечной 

Над нами пролетала тень («Я помню время золотое…»); 

Так ты – жилица двух миров, 

Твой день – болезненный и страстный, 

Твой сон – пророчески-неясный, 

Как откровение духо́в... («О вещая душа моя!»). 

Ф.І. Тютчев, поет і філософ, ототожнюючи день з пам’ятною подією 

життя, використовує мовну конструкцію «день + іменник у родовому 

відмінку» або «день + прикметник»: 

Завтра день молитвы и печали, 

Завтра память рокового дня («Накануне годовщины 4 августа 

1864 г…»). 
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У Ф.І. Тютчева день асоціюється з нещастям, зі стражданням у житті 

людини. Поет часто використовує метафоричну сполуку день роковой. 

В асоціативному словнику слово роковой корелює із семантичним рядом: 

гибельный, неотвратимый, трагический, губительный, мгновенный, 

неизбежный, неумолимый, непредвиденный (Асоціативний словник, 2002. 

Т. 1, с. 224.). 

Сукупність епітетів вказує на складний емоційний стан поета, 

викликаний його ставленням до денного часу. 

Коли накопичуються емоційні епітети, метафоричне значення поняття 

«день» може переосмислюватися. Крім свого прямого значення, день 

є символом кінця життя або наближення до цього кінця. 

В асоціативне поле аналізованої моделі «життя → день» потрапляє 

дієслівна (день вечереет, меркнет день) й адʼєктивна лексика (день – 

роковой, счастливый, блаженный), яка породжує індивідуально-авторські 

асоціації, повʼязані з поняттям «життя», на підставі загальної когнітивної 

ознаки «час», «рух». 

У метафоричній моделі «життя → водна стихія» життя 

представлено як постійний рух за допомогою водних образів. 

У метафоризації моделі беруть участь когнітивні ознаки «водні обʼєкти», 

«звук», «рух». 

Поетична система Ф.І. Тютчева засвідчує активне використання 

символіки води як джерела життя, яка має місце практично в усіх міфологіях 

і поетичних традиціях. Найпоширенішими є метафори, повʼязані з водною 

стихією: жизнь – море, жизнь – плавание, река жизни. Життя людини 

у Ф.І. Тютчева метафорично співвідноситься з водною стихією, оскільки вода 

асоціативно повʼязана з джерелом життя. В античні часи в латинській мові 

зʼявився вираз aquavivam, що буквально перекладається, як “жива вода”. 

Основними асоціативними ознаками, характерними для образу води 

є «рух», «плинність», «мінливість», які передаються за допомогою дієслів. 
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Вода в метафоричному плані у Ф.І. Тютчева служить підставою життя, 

її двигуном: 

Такою страшною ценой,  

Что память эта и поныне –  

И вашей лучшею святыней,  

И вашей жизненной струей («Чехам от московских славян»). 

Плинність як одна із основних властивостей води, світла, запаху 

семантично зближує такі дієслова, як литься, струиться, течь. 

У дієслова течь метафоричні значення виникають у звʼязку 

з перенесенням дій з конкретних предметів на абстрактні, при цьому 

реалізується властива дієсловам руху просторово-часова семантика: 

Та жизнь, увы, что в нас тогда текла,  

Та злая жизнь, с ее мятежным жаром,  

Через порог заветный перешла? («Итальянская villa»). 

У наведеному віршованому уривку метафоричне значення дієслівної 

лексеми підтримує контекст руху життя. 

Підставою для метафоризації поняття «життя» у Ф.І. Тютчева також 

є і образ хвилі як частини водної стихії. Переносне метафоричне значення 

є похідним від прямого, номінативного: «водяний вал, що утворюється 

коливанням водної поверхні (моря, річки)» (СлУш, 1996, с. 1935–1940). 

Хвилі, що раптово здіймаються, ріднять море з життям, повним злетів 

і падінь. 

Образ морської хвилі як метафоричне переосмислення життя людини 

в поета представлений двояко: як бурхлива, бунтівна стихія, пучина морская, 

яка перебуває в постійному русі (шумят, ропщут) і як спокійна, мелодійна 

(баюкает): 

По-прежнему шумят и ропщут волны… («Вопросы (Из Гейне»); 

Сны играют на просторе  

Под магической луной  

И баюкает их море 
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Тихоструйною волной… («По равнине вод лазурной…»). 

В інтенсивному русі, коли хвилі перебувають у стані боренья, 

виникають антропоморфні звукові образи: волна шумит, 

(«Кораблекрушение»), шумят и ропщут волны («Вопросы»), волны лезут 

с воем («Море и утес»). 

У Ф.І. Тютчева рух хвилі представлений різноманітно за своєю 

інтенсивністю вербальними одиницями. Хвиля виступає як одухотворена 

стихія, полна чудной жизни, і тому рух морських хвиль найчастіше 

повʼязується зі світом людини.  Іноді це спокійний рух: 

Сны играют на просторе  

Под магической луной  

И баюкает их море  

Тихоструйною волной… («По равнине вод лазурной…»). 

Метафорична проекція «життя → небезпечна стихія» актуалізується 

поетом за допомогою образу бурхливого моря, хвилі. Висуваються на 

перший план такі характерні ознаки життя, як небезпека, непередбачуваність, 

складність подолання життєвих труднощів, життєвих негараздів. 

Перебуваючи в постійній активності, хвиля реалізує особливий вид 

кругового руху, що є у Ф.І. Тютчева своєрідним знаком насиченості життя: 

Как хорошо ты, о, море ночное, – 

Здесь лучезарно, там сизо-темно… 

В лунном сиянии, словно живое, 

Ходит, и дышит, и блещет оно… 

На бесконечном, на вольном просторе 

Блеск и движенье, грохот и гром… 

Тусклым сияньем облитое море 

Зыбь ты великая, зыбь ты морская,  

Чей это праздник так празднуешь ты?  

Волны несутся, гремя и сверкая,  

Чуткие звёзды глядят с высоты («Как хорошо ты, о море ночное…»). 
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Метафоричне уявлення про рух репрезентують слова, що утворюють 

семантичні групи ʼрухуʼ, ʼзвукуʼ, ʼсвітлаʼ, розподілені в строфах таким 

чином: у першій представлені світло (колір), рух; у другій – світло, рух, звук; 

у третій – рух, звук, світло; у четвертій – рух, світло. Зміна зорового 

й звукового сприйняття підсилює передавання руху нічного моря. Динаміка 

експлікована порівнянням словно живое. Для підтримки порівняння 

Ф.І. Тютчев використовує дієслова ходит, дышит, блещет. Порівняння має 

підсилювальне значення, тобто вказує на ступінь вияву експліцитно 

вираженої предикативної ознаки – море наділене людськими якостями. 

Завдяки зміні дієслівних форм і повтору сполучника и створюється динаміка 

руху моря. Простір низу величезний, величний, грандіозний, що 

підкреслюється використанням прикметників з просторовою семантикою: 

бесконечный, вольный простор. Зазначені адʼєктиви використовуються як 

синоніми. Відчуття нескінченності посилюється також займенниковими 

прислівниками здесь лучезарно, там сизо-темно, які охоплюють далекий 

і близький простір. Іменники блеск, грохот, гром, движенье надають нічному 

хаосу особливої динамічності. Шум морських хвиль передано алітераціями 

с, ш, р: на вольном просторе блеск и движение, грохот и гром. Море 

представлено у динаміці руху й звучання. 

Асоціативна ознака «швидкий рух» репрезентована метафоричним 

дієсловом несутся. Абсолютність руху посилена дієсловом празднуешь, 

у якому поет використовує прийом звукової виразності, висхідної звучності 

як фонетичного акценту, і розширена завдяки використанню дієслівної 

метафори гремя, сверкая, що вказує на динаміку процесу наростання хвиль. 

Рух відбувається не тільки по горизонталі, але й по вертикалі, де «верх» 

повʼязаний з «низом». Небо своєю прозорістю й примарністю (тусклое 

сиянье, чуткие звезды) здається протиставленим морю, але поет зближує їх, 

створюючи нероздільний комплекс, метафоризується простір хаосу: море – 

низ, небо – верх. Переносне значення дієслівних лексем, що позначають 
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способи руху води, ґрунтується на схожості в способі подання людських дій. 

Тут спостерігається перетин з тематичним полем поняття «хаос». 

У контекстах аналізованої поезії часто спостерігається семантичне 

зближення дієслів литься і струиться. Дієслово струится у Ф.І. Тютчева 

в більшості випадків має асоціативну ознаку «світло» і «звук». 

Антропоцентричні метафори, зумовлені властивостями води, визначають 

активність уживання дієслів: 

И груди ровное дыханье  

Струилось в воздухе слышней («Вчера, в мечтах обвороженных...»); 

И стройный мусикийский шорох  

Струится в зыбких камышах («Певучесть есть у морских волнах...»); 

Знамена гордо развевались,  

Струились молнией штыки... («Неман»); 

Тихо в озере струится  

Отблеск кровель золотых... («Тихо в озере струится...»); 

Лишь по задумчивой Неве  

Струится лунное сиянье («Опять стою я над Невой...»). 

Висока частотність використання дієслова струиться свідчить про те, 

що поет вживає його навмисно й наділяє особливими конотаціями, що 

відображають інтенсивність руху. У більшості випадків це дієслово 

розташоване на початку рядка, а принцип висхідної звучності перших трьох 

консонантів у слові підсилює рух і безперервність дії. Тут вода становить 

основу й повітряної стихії. 

Зближення водної та повітряної стихій характерне для рухливої води, 

їх семантика становить великі можливості для метафоризації. 

Светло и тихо облака  

Плывут надо мною!.. («Весеннее успокоение»);  

Над виноградными холмами  

Плывут златые облака («Над виноградными холмами...»). 
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Уживання дієслова плыть у прямому значенні повʼязано 

з пересуванням повітряною стихією. Семантика метафоричного перенесення 

дієслова плывут передає плавність, неквапливість руху життя.  

Поет двояко трактує водну стихію: подорож по воді переносить 

в простір повітряної стихії, де образ човна як символу життя підтримує 

поєднанням звуків (пл). 

Сонце асоціюється з джерелом життя, динаміка руху якого передається 

за допомогою дієслова лить: 

Солнце знает ли о том,  

Что оно-то жизнь в природу  

Льет в сиянье золотом... («Н.С. Акинфьевой»);  

В обители отцов все льет отраду нам! («Послание Горация 

к Меценату...»).  

У цих уживаннях дієслово лить вбирає «в себе невизначено-тривалий 

перебіг часу ... з особливою повнотою й силою» (Чичерін 1975, с. 282–283). 

Дієслово разлиться в тютчевських слововживаннях реалізує 

просторово-часову семантику: 

...Сажусь задумчивый в тени древес густой,  

И разливаются передо мной  

Разнообразные вечерние картины! («Одиночество»);  

Так разливайся, жизни сладость... (Весна»).  

Прийом алітерації зл (разливайся, разливаются) і сл (сладость), 

особливо використання плавного консонанта л, акцентує увагу на тому, що 

вода розливається поступово, і кінець цього процесу сповільнюється: 

зменшення інтенсивності звучання переноситься на інтенсивність руху. 

Слід зазначити, що дієслово разливаться визначає такі семантичні 

сфери для метафоричних переносів: «фізичний процес – рух»; «фізичний 

процес – емоційний стан» (Тодосіенко, 2013, с. 219). Семантика перенесення 

переходить на духовну й фізичну сферу людини для створення метафори. 
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У поезії Ф.І. Тютчева використовується дієприкметник разлитый, 

утворений від дієслова разливаться. Це слово характеризується не лише 

просторовою, а й тимчасової семантикою, на що вказує контекст: 

Ты, разлитая как море,  

Дивно-пышная волна,  

Приюти в своем просторе  

Тайну скромного челна! («На Неве»); 

Их жизнь, как океан безбрежный,  

Вся в настоящем разлита («Весна»). 

Час – одне з онтологічних понять, над яким поет розмірковував 

протягом усього творчого життя. Водна стихія – це основа метафори, що 

передає рух життя. Поет створює складну метафору поток, де власне 

номінація вбирає в себе час. 

Образ часу, що стрімко минає, реалізується Ф.І. Тютчевим за 

допомогою метафоричного вживання слова поток: 

От желчи горького сознанья,  

Что нас поток уж не несет  

И что другие есть призванья,  

Другие вызваны вперед («Когда дряхлеющие силы...»). 

Вірш пройнятий ідеєю нездоланності руху вперед, свідомості того, що 

нестримний життєвий потік неможливо зупинити так само, як несила 

повернути «всесильну хвилю»: 

А ты плыви, плыви, ладья, 

Куда несет поток! («Приветствие духа). 

Образи, пов’язані з водною стихією, є компонентами більш широкого, 

компаративного образу, а реалізовані в контексті прямі значення слів із 

семантикою воды переосмислюються в образно-символічні: поток жизни 

впадает в море вечности, жизнь, как океан безбрежный. 

Порівнюючи життя з океаном, морем, поет вказує на їх масштабність, 

а річка пов’язується з постійною течією, незворотністю. Ці асоціативні 
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ознаки актуалізуються в метафорах, основними значеннями яких є когнітивні 

структури названих водних об’єктів. 

Основна особливість метафоричної моделі «життя → водна стихія» 

проявляється в тому, що, вживаючи поняття водної стихії в прямому 

значенні, Ф.І. Тютчев створює оригінальні метафоричні образи завдяки їх 

контекстуальному оточенню. 

Метафоричні репрезентації моделі «життя → водна стихія» у творчості 

Ф.І. Тютчева відображають різні семантичні нюанси. Поряд з такими 

асоціативними ознаками, як «звук», «рух», «безмежність», «плинність», 

«мінливість», трапляються й індивідуально-авторські. До них можна віднести 

стихійність, здатність приймати різні стани. У формуванні метафоричних 

переносів беруть участь різні репрезентації поняття вода: море, струя, 

поток, що підкреслює різноманітність характеристик води. Завдяки 

використанню дієслівної лексики показаний не лише динамізм водної стихії 

(бунтует, клокочет, хлещет), але і її плавність руху (плыть, струиться, 

разливаться). Метафоричний вияв номінацій рухомої води стає важливим 

елементом мовної картини світу поета. 

У мовній картині світу, репрезентованій у віршах Ф.І. Тютчева, життя 

людини виступає в образах вогню. Метафори, що відбивають таке уявлення, 

характеризують життя як джерело світла й вогню та дають можливість 

метафоризувати характеристики цього образу в метафоричній моделі 

«життя → вогонь». 

Символами життя у Ф.І. Тютчева є традиційні образи вогню, багаття. 

Стійкі асоціативні ознаки вогню «світло», «рух» втілюються в дієслівних 

найменуваннях із семантикою інтенсивної дії: тлится, сгорает, пожирает, 

уходит дымом, просиял, погас, дымится. Різним етапам процесу горіння 

(життя) відповідають такі метафори: огонь живой, живые искры, горячая 

зола, скудный дым, тлится жизнь, дымится свиток и сгорает, уходит 

дымом, потухший костер. 
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Ф.І. Тютчев, звертаючись до традиційного образу вогню, дещо 

порушує прийняте наповнення символів (ототожнює життя з вогнем, 

а смерть – зі згасанням вогню). Життя в поета представлене метафорою 

свиток, що згорає на вогні, унаслідок чого вогонь символізує існування: 

Как над горячею золой  

Дымится свиток и сгорает, 

И огнь, сокрытый и глухой, 

Слова и строки пожирает – 

Так грустно тлится жизнь моя 

И с каждым днем уходит дымом, 

Так постепенно гасну я 

В однообразье нестерпимом!.. 

Я просиял бы – и погас! («Как над горячею золой»). 

Асоціативна ознака «згасання» вербалізується дієсловами дымится, 

сгорает, тлится, уходит, погас. Процес горіння, досягнувши максимального 

вияву, поступово слабшає, що в цій моделі відображено за допомогою 

метафори так грустно тлится жизнь моя. У тлумачному словнику 

С.І. Ожегова слово тліти має значення «гopіти, згорати без плaмeні; ледве 

підтримувати собою гopіння» (Ожегов, 1989, с. 693). 

У метафоричній моделі «життя → вогонь» життя людини розуміємо як 

процес горіння, який передбачає такі етапи: розпалювання (початок), горіння 

(протягом процесу), максимальний вияв і згасання, перетворення у вугілля, 

попіл (кінець процесу). Образ вогню представлений не тільки як символ 

життя, а й метафоризує фізичні характеристики процесу горіння як періодів 

життя людини, а також інтенсивності (жизнь пылает, жизнь тлится, жизнь 

сгорает, живая искра, скудный дым).  

Слова й сполуки, що позначають згасання або вмирання виявляють 

ставлення поета до життя. Переважна більшість із них – це традиційні образи 

або атрибутика, безпосередньо повʼязана зі смертю. 
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Створення метафоричної моделі «життя → сон» повʼязане з тим, 

що у філософській ліриці Ф.І. Тютчева поняття «сон» представлено 

метафорами сон жизни, сон волшебный, утомительный сон, край 

незнакомый, мир волшебный, чуждый, задушевный. 

Сон – особливий психологічний і фізіологічний стан людини. 

У словнику представлені такі значення слова сон: «1. Наступає через певні 

проміжки часу фізіологічний стан спокою й відпочинку, під час якого 

повністю або частково припиняється робота свідомості. 2. Стан повного 

спокою й тиші в природі (зазвичай уночі), а також зимове заціпеніння 

природи. 3. Стан повної бездіяльності. 4. Бачення, мрії» (СлУш, 1996, с. 378). 

Досліджувана метафорична модель містить ознаки «дійсність», «бачення», 

«якість», представлені адʼєктивною лексикою з позитивною конотацією, 

наприклад: задушевный, волшебный. 

Образ сну використовується Ф.І. Тютчевим як спосіб розширити своє 

життя, вийти за межі загальноприйнятої схеми буття, побачити те, що було 

видимим раніше, але тепер приховано від сприйняття. Сон розглядався 

автором «як відволікання від життя» (Озеров, 1975, с. 72): 

И в нашей жизни повседневной 

Бывают радужные сны, 

В край незнакомый, в мир волшебный, 

И чуждый нам и задушевный, 

Мы ими вдруг увлечены... 

И без заката, без восходу  

Другое солнце светит там… («И у нашей жизни повседневной...»). 

Поет обережно проводить паралель між двома світами: сну 

й потойбіччя. Паралелізм досягається вживанням лексики, що виражає 

значення всеосяжність. Світ сну репрезентується метафорами радужный, 

край незнакомый, мир волшебный. А потойбічний світ представлений 

епітетом другой і синтаксичною конструкцією: и без заката, без восходу 

другое солнце светит там, так от земного далеко. 
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Ф.І. Тютчев, описуючи образ сну, використовує поєднання різнорідних 

ознак цього образу для посилення контрастності й передавання магічної 

хиткості стану. З одного боку, сон у поета представлений адʼєктивами 

радужный, волшебный, задушевный, а з іншого – незнакомый и чуждый. Сон 

уможливлює випробувати те, чого не можна пережити в реальності. Але як 

би автор не хотів продовжити ці миті, настає момент пробудження, і – 

Проснулись мы – конец виденью, 

Его ничем не удержать, 

И тусклой, неподвижной тенью, 

Вновь обреченных заключенью, 

Жизнь обхватила нас опять («И у нашей жизни повседневной...»). 

Тут сон, як мир волшебный, метафорично протиставлений іншому 

світу, вираженому метафорою обречен заключенью. Поет використовує 

метафору жизнь обхватила, де дієслово обхватить має додаткове значення: 

«обкрутити, стиснути» (Ожегов, 1989, с. 375). 

Сон для Ф.І. Тютчева – це особлива реальність, новий світ людського 

життя. Невпинно несучи з собою людське життя, рухливий, стрімкий, 

плинний час робить життя нетривким, примарним, уподібнює його до 

виденья. 

Варіювання теми сну в ліриці Ф.І. Тютчева відбилося на лексичному 

рівні: в одних випадках поняття «сон» позначається адʼєктивними 

метафорами з позитивним значенням: радужные сны («Е.Н. Анненковой»), 

волшебный сон («Проблеск»); в інших – сон має негативне значення: 

ужасный, безобразный сон отяготел («Ужасный сон отяготел над нами…»), 

утомительные сны («Проблеск»). 

Мотив сну («інший світ») є більш значущим для поета, ніж реальна 

дійсність (Евзлін, 1993, с. 91). Тільки уві сні можливо здійснити подорож 

оссю світу, відмовляючись від буденного (лінійного) часу, вічності. 
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Метафорична модель «життя → сон» представлена метафорами, що 

відображають індивідуально-авторське сприйняття сну як чогось 

ірраціонального, відстороненого: сон волшебный, чуждый, задушевный. 

Традиційно життя людини асоціювалося з образом шляху. Завдяки 

такому баченню може виділятися ідея початку й кінця. Саме на 

темпоральному тлі відбувається їх чіткий поділ. У моделі шляху ідея руху, 

що протікає як у просторі, так і в часі, поєднує ці два основних аспекти світу. 

У поезії Ф.І. Тютчева виявлена метафорична модель «життя → 

мандрівка», представлена такими метафорами, як дорога, путь, жизненная 

тропа, путь земной, странствие, бродить, идти, що відзеркалюють 

стереотипність образного мислення поета. 

Образи дорога й путь у розумінні Ф.І. Тютчева дуже близькі за 

значенням і повʼязані загальними ознаками, по-перше, з пересуванням 

у просторі; по-друге, з переміщенням у часі – життєвим шляхом. Але вони 

відрізняються своїми синонімічними звʼязками на рівні відтінків значення: 

дорога – пряме значення з відтінком «просторове», шлях – метафоричне 

значення (Арутюнова, 1999, с. 6–8, Яковлєва, 2000, с. 268). 

У творах Ф.І. Тютчева трапляється досить традиційне позначення 

життя як шляху-дороги. При цьому тютчевські метафори контекстуально 

мають і негативне забарвлення, співвідносячи дорогу з кінцем життя: 

Я поздно встал – и на дороге 

Застигнут ночью Рима был!.. («Цицерон»). 

У поетичній моделі світу Ф.І. Тютчева життя – від народження до 

смерті – метафорично представлене у вигляді лінії, дороги, шляху: 

Так ему по жизненной дороге 

Пройти велели боги,  

Нигде не встретив мирной, светлой кущи!.. («Байрон» Отрывок из 

Цедлица); 

Я поздно встретился с тобой  

На жизненном моем пути («Памяти К. Политковской»). 
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Образ дороги передбачає рух у просторі й часі, оскільки поєднує в собі 

обидві спрямованості – горизонтальну й вертикальну: 

Светлея стелется дорога, –  

Ему отверста вся земля,  

Он видит все и славит бога!.. («Странник»). 

Цей простір повʼязаний з образом людини, що перебуває в дорозі. Таке 

переміщення в просторі є лінійним, на що вказує метафора дієслова 

стелется. Більш того, рух уявлень у різних напрямках реалізується 

метафорою отверста вся земля. Для концептуалізації простору внутрішнього 

світу поет використовує когнітивні моделі непрямих вказівок на ознаки пути 

– «напрямок». Таке переміщення часових пластів дає змогу Ф.І. Тютчеву 

передати просторово-часову динаміку картини. 

Метафора путь, ужита Ф.І. Тютчевим в описі картин природи, 

метафорично переосмислюється як внутрішній душевний стан на основі 

асоціативних ознак «відсутність звуків», «відсутність фарб». Життя 

ліричного героя представлене метафорами дальний путь, край безлюдный, 

грустный вид и грустный час: 

Грустный вид и грустный час – 

Дальний путь торопит нас... 

Вот, как призрак гробовой, 

Месяц встал – и из тумана 

Осветил безлюдный край... 

Путь далек – не унывай... («На возвратном пути…»). 

Використання метафори пути для вказівки на внутрішній простір душі 

передбачає когнітивну інтерпретацію «почуття, думки, спогади, внутрішній 

рух». 

Слід зазначити, що у Ф.І. Тютчева образ пути носить двоякий 

характер. З одного боку, це образи руху лінійного, спрямованого – шлях 

уперед: 

… Собравшися в дорогу,  
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В последний раз нам вера предстоит:  

Еще она не перешла порогу,  

Но дом ее уж пуст и гол стоит («Я лютеран люблю богослуженье»). 

З іншого боку, актуальне й інше розуміння руху – кругового, з вічним 

поверненням до вже пройденого: 

Чудный день! Пройдут века –  

Так же будут, в вечном строе,  

Течь и искриться река  

И поля дышать на зное («В небе тают облака…»); 

Волны в боренье –  

Стихии во пренье – 

Жизнь в измененье –  

Вечный, единый поток («Из «Фауста» Гете»). 

Когнітивні сполучення «вічний лад», «єдиний потік», «дорога» 

повʼязані з фронтальною горизонталлю по осі вперед – назад. У просторі 

внутрішнього світу ця вісь екстраполюється на поняття часу: попереду – 

майбутнє, позаду – минуле: «У нашому сучасному суспільстві час 

представляється нам таким, що йде звідкись «спереду», по лінії нашого 

погляду назустріч йому, з нескінченності до наших очей ...  майбутнє 

асоціюється у нас із тим, що «попереду», минуле – з тим, що «позаду» нас» 

(Степанов, 1985, с. 21). Циклічний рух у наведених віршах описується 

метафорами также будут течь и искриться, вечный единый поток.  

У Ф.І. Тютчева життя як дорога, що неможлива без існування на ній 

мандрівника, оскільки життя людини подібне до подорожі, а людина – це 

мандрівник на дорозі, отже, образ мандрівника також можна віднести до 

розряду метафоричних: 

И человек, как сирота бездомный,  

Стоит теперь, и немощен и гол,  

Лицом к лицу пред пропастию темной.  

На самого себя покинут он   («Святая ночь на небосклон взошла…»); 
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Угоден Зевсу бедный странник,  

Над ним святой его покров!..  

Домашних очагов изгнанник,  

Он гостем стал благих богов!.. («Странник»). 

Ф.І. Тютчев порівнює людину з сиротой бездомным, а слово 

бездомный опосередковано виражає значення простору. Причому, сиротой 

і бездомным людина відчуває себе лише вночі, коли людина в душе своей, 

как у бездне, погружен. Ніч розкриває перед людиною найглибші безодні 

й незбагненні таємниці. Людина-мандрівник бреде по життю. Просторові 

образи дороги, пути масштабні й сповнені невідомості: стоит… пред 

пропастию темной. Вона занурена в цю безодню, у якій немає ни опоры, ни 

предела. Мандрівник виявляється причетним до ідеального простору 

метафоричного образу дороги, що обʼєднав верх і низ: пропасть темна, 

бездна. 

У тлумачних словниках слово сирота має значення «самотній; 

нещасний, жалюгідний», а слово бездомний – «не має сімʼї; самотній; 

проводить час поза домом, у поневіряннях» (Даль, 2000, с. 61, 188). Тому 

лексеми сирота й бездомный дублюють одна одну семантично 

й використовуються поетом для посилення експресії. 

Образи пути й дороги, повʼязані з членуванням як часу, так і простору, 

метафорично представляють життя людини і її певні кризові моменти, 

утілюють рух, указують на його межу й символізують можливість вибору. 

В основі метафоричної моделі «життя → мандрівка» переважає ідея 

руху, що протікає як у просторі, так і в часі, оскільки в метафоротворенні 

активно беруть участь асоціативна ознака «рух», що сприяє створенню 

темпорально-просторових моделей. Життєвий путь може мати початок 

і кінець як у часі, так і в просторі. 

Ф.І. Тютчев іноді аналогізував життєвий шлях із чимось 

швидкоплинним, недовговічним. Так, у метафоричній моделі «життя → 
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мить» поняття «життя» представлено поетом як результат обмеження, як 

щось локалізоване в часі й просторі метафорами миг, мгновения. 

Згідно зі словниками (БАС, МАС, Даль, Ожегов), слово миг позначає 

короткий проміжок часу, а у В.І. Даля, «миг, мгновения – це час одноразового 

миготіння, секунда» (Даль, 2000, с. 325). 

Метафорична модель «мить – життя» є основою створення 

індивідуально-авторської метафори, акцентуючи її асоціативну ознаку 

«швидкоплинність». З лексемою миг у поета асоціюється своя семантика 

часу: мгновение і миг завжди насичені емоційними переживаннями. 

«Переживання часу» означає не тільки констатацію тривалості миті, 

а й оцінку подій, що заповнюють відповідні часові проміжки. Метафора 

життя розуміємо як рух, послідовність протікання подій, що характерно для 

лінійної моделі часу, у якій теперішнє – лише сполучна ланка між минулим 

і майбутнім: 

Как неожиданно и ярко,  

На влажной неба синеве,  

Воздушная воздвиглась арка  

В своем минутном торжестве!...  

Оно дано нам на мгновенье,  

Лови его – лови скорей!  

Смотри – оно уж побледнело,  

Еще минута, две – и что ж?  

Ушло, как то уйдет всецело,  

Чем ты и дышишь, и живешь» («Как неожиданно и ярко…»). 

У цьому вірші час життя, завдяки використанню поетом метафоричних 

дієслів (воздвиглась, побледнело, ушло, уйдет), сприймається як 

безперервний, незворотній процес, спрямований з минулого в майбутнє. 

Ф.І. Тютчев навмисно порушує послідовність використання дієслівних форм, 

щоб підкреслити швидкоплинність миті. Динамічний час, який виражається 

метафорою миг, характеризується скороминущістю. 
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Слід зазначити, що на початку вірша Ф.І. Тютчев викликає враження 

величезності миті (у полі зору поета небо охоплене веселкою). Метафора 

воздушная воздвиглась арка в своем минутном торжестве служить виявом 

вищої точки прекрасної миті в житті природи. 

Недовговічність веселки Ф.І. Тютчев порівнює зі стрімким 

і безповоротним відходом людини із життя. Поет ніби рахує миті проявів 

яскравості веселки й життя, повторюючи, що воздушная арка воздвиглась 

в своем минутном торжестве, що радужное виденье дано нам на мгновенье. 

Граматично рух часу вербалізується конструкцією «ще ...»: еще минута, две 

і уйдет всецело, чем ты и дышишь, и живешь. Ф.І. Тютчев малює веселку 

так, що вона в його світогляді постає як метафора швидкоплинності життя 

людини. 

Ми бачимо, що Ф.І. Тютчев для опису буття як процесуальності 

використовує метафоричні образи, що не стільки фіксують плавні зміни 

подій, їх послідовність, скільки передають пекуче відчуття певної миті, 

образи, які змушують відчути неминучу приреченість часу: те, що 

відбувається зараз, стоїть над прірвою: ще мить… – і його не буде. 

Миг у житті для Ф.І. Тютчева може бути досить швидкоплинним або, 

навпаки, розтягнутим. 

У вірші «Последняя любовь» Ф.І. Тютчев описує бажання продовження 

миті, намагаючись розширити її до вічності. Метафора вечерний день 

є контамінацією метафори жизнь, експонованої лексемою день: 

Помедли, помедли, вечерний день;  

Продлись, продлись, очарованье («Последняя любовь»).. 

Завдяки повторам імперативів (помедли, помедли, продлись, продлись), 

поет підкреслює тривалість миті, ніби зупиняючи її та реалізуючи, таким 

чином, ідею вічного руху. Цікавим є авторське порівняння вечернего дня (як 

періоду згасання життя) з очарованием. 

Глобальність масштабу, всеосяжність миті визначається відсутністю 

в тютчевській семантиці асоціацій з будь-якими конкретними межами 
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тривалості: мгновения у свідомості людини пов’язуються з безперервною, 

нескінченною тривалістю. 

Так, у вірші «В разлуке есть высокое значенье» репрезентанти 

метафоричного поняття «життя»: любов – сон, сон – мить, мить – любов. 

В разлуке есть свое значенье:  

Как ни люби, хоть день один, хоть век,  

Любовь есть сон, а сон – одно мгновенье,  

И рано ль, поздно ль пробужденье,  

А должен наконец проснуться человек («В разлуке есть высокое 

значенье»). 

Для поета любов так само швидкоплинна, як і сон. Лише мить – і життя 

закінчиться. 

Слід зазначити, що в любовній ліриці поет часто порівнює людське 

життя і мить. Миг метафорично розуміється поетом як інтенсивний згусток 

і як тривала мить, що йде у вічність (есплікується в опозиції мить – вічність). 

Не випадково Б.О. Корман, аналізуючи творчість Ф.І.  Тютчева, стверджував, 

що поет часто «зіставляє мить з вічністю, створюючи таким чином 

структурність часу, уведення миті в більшу структуру, розширюючи часовий 

діапазон, співвідносячи теперішнє з минулим» (Корман, 1960, с. 216–221). 

Любовна лірика Ф.І. Тютчева насичена філософськими роздумами та 

міркуваннями, і тому, на наш погляд, вона також є частиною філософської 

поезії. 

Ф.І. Тютчев, описуючи метафоричну модель «життя → мить», згадує 

про повʼязане з цим відчуття минулого в теперішньому. Поет відтворює 

особливості сприйняття миттєвостей, що зміщують координати часу. 

Використання дієслів у теперішньому часі реалізує в метафоричних 

контекстах значення, повʼязані з незрозумілістю, нерозрізненістю минулого 

й майбутнього, але де є тільки вічне сьогодення. І це теперішнє для ліричного 

героя як сон (дремотою обвеян я), і в цьому стані він хоче перебувати 

якомога довше. 



184 
 

У філософській ліриці Ф.І. Тютчева переважає метафорична модель 

«мить → вічність» і в цій єдиній миті ніби зливається минуле й теперішнє: 

Я встретил вас – и все былое 

В отжившем сердце ожило;  

Я вспомнил время золотое – 

И сердцу стало так тепло…(«К. Б.»). 

У вірші час ділиться на миттєві періоди, усе життя зливається в одну 

мить, але в той же час вимірюється цією миттю. Момент життя ліричного 

героя можна розглядати як точку зʼєднання двох часових проміжків: 

минулого й теперішнього. Мить у поета співвідноситься з памʼяттю – чимось 

світлим: время золотое. Це підтверджується тим, що образ мига 

у Ф.І. Тютчева експлікується через метафори з дієсловами встретил, ожило, 

вспомнил, стало, бывают, бывает, обвеян, смотрю, гляжу, заговорила. 

У таких виявах мить можна розцінювати або як точку на шкалі часу, або як 

необмежений тимчасовими рамками відрізок. Памʼять концептуалізується 

поетом як сховище, вмістилище пережитого, у результаті чого формується 

оказіональна авторська метафора «життя → памʼять». 

В аналізованій метафоричній моделі стосовно подій життя людини за 

допомогою номінативної одиниці мгновения описано час, виведений із кола 

повсякденності, що співвідноситься з вічністю. У метафоротворенні беруть 

участь асоціативні ознаки «час», «швидкоплинність». Зображений поетом 

життєвий час може ретроспективно звертатися до минулого (памʼять), 

а також «переживатися» в теперішньому. Поняття «життя», за Ф.І. Тютчевим, 

мислиться як повторювана, відроджувана, циклічна структура. 

У метафоричній моделі «життя → коло» поняття «життя» як 

результат обмеження, як щось локалізоване в часі й просторі представлено 

метафорою круг. 

Поняття «життя» на підставі асоціативної ознаки «обмежений у часі 

проміжок», у Ф.І. Тютчева становить не тільки мить, а й замкнене коло, 

життєвий цикл. Коло в поета – символ життя в цілому, яке обертається 



185 
 

періодично, циклічно; воно є процесом безперервного руху, розвитку, зміни 

одних поколінь іншими, настання старості, смерті. 

Поет звертає увагу на повторюваний рух у природі, відтворення його 

в кожному новому колі, а час людського життя (що має початок і кінець) – це 

одне замкнене коло, життєвий цикл. 

Закладена в метафоричній моделі «життя → коло» архаїчна ідея 

безсмертя характеризує цю модель як вказівку на нерозривність космосу 

й хаосу. Численні переходи космосу в хаос і назад призводять до безлічі 

народжень через смерть, у результаті чого відбувається нескінченне 

оновлення життя. У міфологічній свідомості смерть – це необхідна умова 

відродження (Токарев (1992)). Тут спостерігається перетин тематичних полів 

понять «хаос» і «космос», «життя» і «смерть». 

Слово круг означає «цілісність, безперервність, циклічність руху», але 

при цьому циклічність сприймається як послідовність лінійних відрізків часу. 

Оскільки час не мислиться у відриві від подій, циклічність і лінійність 

доповнюють одне одного, як час від створення світу до його кінця (лінійне) 

і як час, що рухається по колу (циклічне) (Логічний аналіз мови, 2003, с. 421). 

Для Ф.І. Тютчева метафорична модель «життя → коло» полягає 

в перетворенні лінійного, життєвого часу в циклічний, залучення його 

в колообіг вічного повернення. 

За годом год, за веком век…  

Что ж негодует человек,  

Сей злак земной!..  

Он быстро, быстро вянет – так,  

Но с новым летом новый злак  

И лист иной.  

И снова будет все, что есть,  

И снова розы будут цвесть,  

И терны тож…  

Но ты, мой бедный, бедный цвет,  
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Тебе уж возрожденья нет,  

Не расцветешь! («Сижу задумчив и один…»). 

Однорідний субстантивний ряд, що складається з повторів лексем год 

і век, а також уживання однокореневих адʼєктивів і прислівника быстро, 

підсилює значення множинності, тривалості дії. Уживання повторів слова 

снова уповільнює розповідь, створюючи ефект замкненості, повернення. 

Категорична кінцівка вірша через заперечення стверджує, що життя людини 

так само недовговічне, як й існування квітки. 

Описаний життєвий простір стає тим самим колом, з якого намагається 

вирватися людина. Звідси й використання адвербіальної лексики, яка має 

просторову характеристику кругом, вокруг: 

Через ливонские я проезжал поля,  

Вокруг меня все было так уныло («Через ливонские я проезжал 

поля…»); 

Так бродит ночию и днем 

Кругом меня тоска,  

Кругом меня печаль! («Гете»). 

Триразове повторення однокореневих прислівників вокруг-кругом-

вокруг відтворює рух по колу, що рівнозначне відсутності руху й змін – вічне 

повернення на круги своя. Власне метафоричне розуміння життя поет втілив 

за допомогою цієї моделі, акцентуючи увагу на його нескінченності. Повтори 

опозитів день і ночь повʼязані з дієсловом бродить, значення якого “рух, що 

повторюється й що відбувається в різний час, у різних напрямках” (СлУш, 

1996, с. 135). 

Науковиця О.О. Скоробогатова на прикладі поетичних текстів 

указувала на те, що «повтори поряд з іншими засобами можуть виконувати 

в тексті метатекстуальну функцію, тобто допомагають автору розставити 

акценти, виділити головне, пояснити й уточнити власний текст і досягти 

комунікативної мети, повʼязаної з адекватним сприйняттям тексту читачем 

відповідно до авторського задуму» (Скоробогатова (2019)). Повтори 
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розглядаються як явище семантичне, оскільки слова й вирази, що 

перебувають у тісній взаємодії в поетичному тексті, набувають 

різноманітних смислових відтінків, створюють образність і виразність. 

У метафоризації образу круга беруть участь асоціативні ознаки 

«статичність», «динаміка», характеризуючи подвійність природи: 

Как океан объемлет шар земной,  

Земная жизнь кругом объята снами» («Как океан объемлет шар 

земной…»), 

И быстро, с быстротой чудесной.  

Кругом вратится шар земной,  

Меняя тихий свет небесный  

С глубокой ночи темнотой» («Из «Фауста» Гете»). 

Використовуючи символ кола, Ф.І. Тютчев намагається стерти межу 

між початком і кінцем людського життя. Це зумовлює вживання поетом 

прислівників опять, вновь, снова із семантикою повторюваності: 

Сентябрь холодный бушевал, 

С деревьев ржавый лист валился,  

День потухающий дымился,  

Сходила ночь, туман вставал…  

И вот, каким-то обаяньем,  

Туман, свернувшись, улетел,  

Небесный свод поголубел 

И вновь подернулся сияньем…  

И все опять зазеленело,  

Все обратилося к весне…  

И эта греза снилась мне,  

Пока мне птичка ваша пела («Сентябрь холодный бушевал…»). 

У вірші метафоричне значення слів сентябрь, ржавый лист, день 

потухающий дымился, ночь, туман, вказує на межі людського життя. Кінець 

життя поет намагається поєднати з початком нового життя. Звʼязок між 
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минулим і теперішнім простежується завдяки використанню лексики 

з просторовим значенням вгорі / внизу: сходила ночь; туман вставал; туман, 

свернувшись, улетел; небесный свод поголубел. Уві сні, у памʼяті ліричний 

герой повертається до свого минулого. 

Основою метафоричного перенесення вірша є траєкторія руху, що 

обʼєднує його по колу, постійне повернення до вихідної точки. Завдяки 

використанню прислівників вновь і опять актуалізується основна ознака 

кругового руху, як його інтенсивність. 

Аналіз мовного матеріалу надав змоги виявити такі особливості 

використання мовних засобів у створенні метафоричної моделі «життя → 

коло» у віршах Ф.І. Тютчева: по-перше, багаторазові повтори однокореневих 

слів кругом-вокруг, объемлет-объята; по-друге, створення синонімічних, 

субстантивних рядів за годом год, за веком век; по-третє, включення 

у контекст дієслів, що передають динаміку руху объемлет, вратится; по-

четверте, уживання опозитів день-ночь; по-пʼяте, частотність використання 

прислівників снова-снова, быстро-быстро. Усе це відображає індивідуально-

авторське сприйняття життя. 

У віршованих текстах спостерігається актуалізація стійких образів-

символів, метафор, що мають особливий естетичний зміст. Однією із 

властивостей метафори, що зумовлює її потужний експресивний характер, 

є двоплановість. Коли утворюється метафора, вона спирається насамперед на 

схрещення асоціативних рядів. Так, у Ф.І. Тютчева поняття «життя» 

розкривається за допомогою метафор миг, круг земной, дорога, путь, океан, 

море. Таким чином, образна система Ф.І. Тютчева формує паралель 

всередині одного поняття «життя» – це одночасно й життя людини на землі, 

і життя природи. 

 

 

 

 



189 
 

4.3. Репрезентації метафоричної моделі «смерть» 

 

Обʼєктивні когнітивні смисли поняття «смерть» у поезії Ф.І. Тютчева 

співвідносяться із семантикою поняття «життя», але характеризуються 

знаком заперечення. Смерть розглядається як «протилежність буття, життя», 

«припинення існування людини», «припинення біологічного життя істоти». 

Індивідуально-авторське переосмислення смерті здійснюється в напрямку 

конкретизації загального поняття процесу й образного уявлення цього 

поняття, а також актуалізації просторово-часових, перцептивних параметрів 

смерті. 

Поняття «смерть» є абстрактним, основу якого становить група лексем 

у прямому й переносному значенні, обʼєднаних асоціативною ознакою 

«кінець життя», що виявляється в метафоричній моделі «смерть → 

кінець». 

Лексема конец є для поета найбільш значущою і структуротвірною, яка 

у віршах Ф.І. Тютчева представлена асоціативною ланкою: конец, последний, 

кончина, кончить, окончить, кончено, наконец, бесконечный. Велика 

кількість слововживань відповідної лексеми символізує межу земного 

існування людини, а не природи: 

О, сколько душ, тебя любивших, 

О, сколько родственных сердец – 

Сердец, твоею жизнью живших, 

Твой ранний поразит конец! («Памяти М.К. Политковской»); 

Как часто пред кончиной дня 

Стоял он – и минувшее 

Овладевало им!... («Из Мандзони»); 

Тревога и труд лишь для смертных сердец… 

Для них нет победы, для них есть конец («Два голоса»). 

Засобами вираження конца стають не окремі текстові асоціати, 

а епітети: ранний, мгновенный, безвременный, легкий, мучительный, 
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тяжелый. Посилення семантики смерті на когнітивному рівні виражається 

не в простому передбаченні неминучого кінця, а в часовій конкретизації 

(ранний конец). Актуалізується смисл «кінець зовсім близько». 

У змісті поняття «кінець» виявляються додаткові смисли, які вказують 

на метафоричне сприйняття поетом смерті. У поезії Ф.І. Тютчева конец 

передбачає подолання страху смерті: 

И ты, смиренна и послушна, 

Все страхи смерти победив, 

Навстречу ей шла благодушна, 

Как на отеческий призыв («Памяти М.К. Политковской»). 

Для поета спокійне очікування смерті підкреслюється використанням 

лексем благодушна, отеческой, які містять у своєму значенні сему ʼспокійно-

безтурботний; турботливийʼ(Ожегов, 1989, с. 45, 404). 

Метафора «смерть → кінець» повʼязана з ознакою «рух». Кінець 

життєвого шляху осмислюється як переміщення, що обумовлює кореляцію 

лексеми кінець з дієсловами ходить, идти, його похідними. 

Номінативна одиниця кончина в тютчевських віршах, незважаючи на 

те, що в контекстах має пряме значення, тотожне поняттю «смерть», завдяки 

лексичному оточенню також несе в собі метафоричне переосмислення: 

Сей мир насилья, лени, сладострастья 

Он зрел еще перед его кончиной («Байрон». Отрывок из Цедлица»); 

Как часто пред кончиной дня – 

Дня безотрадной муки, – 

Потупив молнии очей…    

Стоял он – и минувшее 

Овладевало им!.. («Из Мандзони»). 

Поет використовує лексеми, пов’язані асоціативно з поняттям «кінець»: 

кончина дня, кончина. 

Уподібнення завершення дня й смерті людини вказує на трагічність 

подій, а також порівняння світу з істотою, здатною жити й умирати. 
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Як видно з прикладів, у метафоричній моделі «смерть → кінець» 

поняття «смерть» представлено у своєму прямому значенні. Завдяки 

лексичному оточенню відбувається метафоризація поняття. 

Межа між життям і смертю представлена метафоричною моделлю 

«смерть → поріг → двері». 

Значення моделі включає такі традиційно-поетичні слова й вирази: 

предел, час последний, замкнутая дверь, перейти порог, очередь:  

Еще она не перешла порогу,  

Еще за ней не затворилась дверь… 

Но час настал, пробил… Молитесь богу,  

В последний раз вы молитесь теперь («Я лютеран, люблю 

богослуженье…»); 

Что это, друг? Иль злая жизнь недаром,  

Та злая жизнь, – увы! – что в нас тогда текла,  

Та злая жизнь, с ее мятежным жаром,  

Через порог заветный перешла? («Итальянская вилла»);  

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,  

Как ни скорбит перед замкнутой дверью:  

Дни сочтены, утрат не перечесть,  

Живая жизнь давно уж позади,  

Передового нет, и я, как есть,  

На роковой стою очереди («Брат, столько лет сопутствовавший 

мне…»). 

Своєрідним у поезії Ф.І. Тютчева є традиційний метафоричний образ 

двери-порога. Він позначає кордон між життям і смертю, земним світом 

і потойбіччям. Так, наближення життя до своїх кордонів може 

осмислюватися і як наповнення (двойное бытие, две беспредельности) і як 

спустошення (не мертвец и не живой). 

Образ порога характеризує межу між двома просторами. М.М. Бахтін 

визначає поріг як один з найважливіших хронотопів, «пройнятий високою 
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емоційною інтенсивністю», який «може поєднуватися з мотивом зустрічі, але 

найбільш істотне його заповнення – це хронотоп кризи й життєвого зламу. 

Саме слово порог, окрім реального значення, набуло й метафоричного 

й позначало переламний момент у житті, кризу, рішення, що змінює життя 

(або, навпаки, нерішучості, страху переступити поріг). У літературі хронотоп 

порогу завжди метафоричний і символічний, іноді у відкритій, але частіше 

в імпліцитній формі»(Бахтін, 1975, с. 397). 

Межа між життям і смертю метафорично представлена у філософській 

поезії Ф.І. Тютчева як сумрачный свод (поріг), пройшовши який людина 

занурюється в сон. Перехід до смерті, сумраку, поет розглядає як спуск 

ступенями усыпления. Сумрачный свод – це перехідний стан між двома 

просторами: життям і смертю. 

Метафорична модель «смерть → сон» сформована на основі поняття 

«сон», «метафорична образність, у якій природа, явища психічного життя 

людини, різні стани порівнювалися зі сном» (Ходанен, 1997, с. 122–123). 

Подібна метафоричність призводить до того, що в ліриці Ф.І. Тютчева сон 

асоціюється з такими поняттями, як «смерть», «любов», «ніч» і «море / 

океан», які й утворюють смисловий простір сну в різних метафорах: смерть – 

сон, смерть – сон – любов, смерть – ніч в усій творчій палітрі поета. 

У поезії Ф.І. Тютчева дуже багато слів, що позначають абстрактні 

поняття, у семантиці яких закладена ідея незрозумілого, незбагненного, що 

лежить за межами буденної свідомості. Серед них особливо важливим 

є образ сну, за допомогою якого смерть найчастіше набуває часової 

конкретики. 

У деяких віршах сон виступає як стан на межі між життям і смертю. 

Асоціативні ознаки «відсутність звуку», «відсутність кольору», «відсутність 

руху» актуалізуються за допомогою номінативної лексики: 

Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья –  

Жизнь отошла – и, покорясь судьбе,  

В каком-то забытьи изнеможенья.  
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Здесь человек лишь снится сам себе («На возвратном пути»). 

В уявленні смерти на підставі асоціацій з образами сна, покоя, поет 

часто використовує дієслівну лексику й метафоричні словосполучення: 

заснуть, заснуть вечным сном, почить, уснуть навек, сон вечный, сон 

железный, мертвенный покой:  

Всходили робко облака  

На небо зимнее, ночное,  

Белела в мертвенном покое 

Оледенелая река («Глядел я, стоя над Невой…»); 

Вчера, в мечтах обвороженных,  

С последним месяца лучом  

На веждах, томно озаренных,  

Ты поздним позабылась сном («Вчера, в мечтах обвороженных…»); 

Она заснула в добрый час…  

По-прежнему в углу фонтан лепечет,  

Под потолком гуляет ветерок  

И ласточка влетает и щебечет…  

И спит она… и сон ее глубок!..» («Итальянская Вилла»);  

Слова неясны роковые,  

И смутен замогильный сон…(«На новый 1855 год»); 

Ужасный сон отяготел над нами,  

Ужасный, беззаботный сон («Ужасный сон отяготел над нами…»). 

Образ сна у Ф.І. Тютчева репрезентується як відхід від мирської суєти 

(заснула, распростясь с тревогою житейской), набуття безтурботності 

й вічного спокою (спит она… и сон ее глубок; все было так спокойно! Так 

все от века мирно и темно!). Ця семантика підтримується дієсловом 

опочить, яке має семантичне значення “померти”. Поет тут зближує сон 

і смерть. 

Метафоричне переосмислення смерті в термінах сну властиве міфології 

(Озеров, 1975, с. 72). У Ф.І. Тютчева це представлено у вигляді когнітивних 
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метафор сон железный, замогильный, ужасный, беззаботный, мертвенный 

покой. 

У вірші «Близнецы» у Ф.І. Тютчева постають дві міфологічні пари: сон-

смерть, самоубийство-любовь. Сон названо двійником смерті (Еліаде, 1996, 

с. 91), сон і смерть тут ототожнюються: 

Есть близнецы — для земнородных 

Два божества — то Смерть и Сон.  

Как брат с сестрою дивно сходных –  

Она угрюмей, кротче он…  

Но есть других два близница – 

И в мире нет четы прекрасней,  

И обаянья нет ужасней,  

Ей предающего сердца…  

Союз их кровный, не случайный,  

И только в роковые дни  

Своей неразрешимой тайной  

Освобождают нас они.  

И кто в избытке ощущений,  

Когда кипит и стынет кровь,  

Не ведал ваших искушений –  

Самоубийство и Любовь!.. («Близнецы»). 

Пара смерть і сон, наявна лише в одній строфі, де Ф.І. Тютчев 

порівнює сон і смерть як брат с сестрою дивно сходных. Поет наділяє сон 

епітетом кроткий, а смерть – угрюмой, висловлюючи своє негативне 

ставлення. Оскільки сон і смерть названі близнюками, то й кротость, 

й угрюмость можуть бути характеристиками як смерти, так і сну. 

Сон і смерть схожі одне на одного, але в той же час вони різні. Сон – 

це можливість проникнути у світ космосу, який оточує землю. Уночі 

ліричний герой прагне зазирнути в бездонні тайники космічного життя з його 

страхами і мглами. Поет порівнює стихію сну з волшебным челном ночных 
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видений, яка відносить людину в безкінечність, у те загальне життя, до якого 

кожен потрапляє після закінчення життя індивідуального. За зовнішніми 

ознаками сон ототожнюється зі смертью, оскільки стан сну 

асоціюється з вечным сном, який є метафорою смерти.  

У другій строфі вірша Ф.І. Тютчев протиставляє першим двом 

близнюкам двох інших (самоубийство та любовь), уводячи протиставний 

сполучник але. Друга пара протиставляється, як щось прекрасне й жахливе. 

Епітети союз их кровный, не случайный також характеризує цих близнюків. 

Автор зближує першу й другу пари за їх кровним зв’язку.   

«Убивчість» любові полягає у фатальній пристрасті, слідом за якою 

й виникає розплата смертю. У любові якнайяскравіше виявляється здатність 

людини просиять на миг.  

Але справа в тому, що просиять на миг, вкусить уничтоженья, 

смешаться с дремлющим миром, можна, за Ф.І. Тютчевим, тільки один раз, 

після чого зникнути («Я просиял бы – и погас!»). Я.О. Зунделовіч, 

аналізуючи вірш «Близнецы», стверджує, що «злиття» душ у стихії любові 

у Ф.І. Тютчева приховує загрозу вбивчості (Зунделовіч (1971)). Ось одна 

з причин того, що образ сна у поета асоціюється зі смертью, а любовь 

є й синонімом смерті, й асоціюється з самоубийством («О, как убийственно 

мы любим...»; «Близнецы»).  

Образ сна у поезії Ф.І. Тютчева трактується як “інший світ”, який 

є більш значущим для поета, ніж реальна дійсність. Оскільки сон асоціюється 

з тимчасовою смертю, то людина, згідно з міфологією, будучи на межі 

самогубства, уві сні переходить від звичайного стану до трансцендентного 

й здійснює подорож віссю світу («верх-низ») (Топоров (1992)). Образ сну 

у Ф.І. Тютчева служить посередником між небом і землею, де верх 

асоціюється з життям, а низ – зі смертю. 

Основними мовними засобами репрезентації метафоричної моделі 

«смерть → сон» у ліриці Ф.І. Тютчева виступають текстові асоціати, що 
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містять відповідну семантику: кроткий, железный, замогильный, 

беззаботный. 

На підставі асоціативного ознаки «трагізм», виділена метафорична 

модель «смерть → любов». 

Мотив смерті, повʼязаний з любовною темою, завжди був досить 

активно використовуваний у поезії. Для Ф.І. Тютчева тема випробування 

любові смертю – це не просто слідування поетичній традиції, вона була 

продиктована поетові самим життям і знайшла відгук у його творах. Трагічні 

переживання Ф.І. Тютчева переважно пов’язані зі стосунками поета 

з коханою. Зображуючи ретроспекцію любовного почуття крізь призму 

пережитих мук, поет проповідує якусь філософію самозаперечення, 

виявляючи свою байдужість до життя. 

Але слід зазначити, що для Ф.І. Тютчева любов і почуття, що 

позначають цей стан, які тривають певний період часу, не можна порівняти 

ні з життям, ані зі смертю, сном, забуттям (кожне із цих понять так само 

наділяється темпоральною семою): 

О ты, последняя любовь!  

Ты и блаженство и безнадежность («Последняя любовь»); 

Сияй, сияй, прощальный свет  

Любви последней, зари вечерней! («Последняя любовь»); 

Но без любви, без солнечных лучей («Есть и в моем страдальческом 

застое…»). 

Зважаючи на психологічні постулати про те, що емоції й почуття 

завжди індивідуальні, метафори світла характеризують життя людини 

в соціальному плані. Отже, перед нами омонімія метафоричних образів, що 

належать до різних метафоричних моделей. 

Любов метафоризується в поета як щось трагічне, їй присвячена ціла 

низка віршів, об’єднаних використанням стійких асоціацій з кінцем життя, її 

межею. 

О, как убийственно мы любим,  
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Как в буйной слепоте страстей  

Мы то всего вернее губим,  

Что сердцу нашему милей!»,  

Судьбы ужасным приговором 

Твоя любовь для ней была,  

И незаслуженным позором  

На жизнь ее она легла! («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.  

Ф.І. Тютчев образ любові наділяє позитивними й негативними 

характеристиками, проводячи паралель між поняттями «життя» й «любов»: 

Радость и горе в живом упоенье,  

Думы и сердце в вечном волненье,  

В небе ликуя, томясь на земли,  

Страстно ликующей,  

Страстно тоскующей,  

Жизни блаженство в одной лишь любви… («Из Гете»). 

Як бачимо, Ф.І. Тютчев уявляє любов двояко: з одного боку, вона 

представлена метафорами радость, думы и сердце в вечном волненье, 

страстно ликующая, а з іншого – метафорою горе в значенні “прокляття, що 

несе смерть, загибель”. 

Любов для поета – це прокляття, що несе загибель. Життєвий досвід 

Ф.І. Тютчева, любов, яка принесла страждання й смерть його коханої, а йому 

– муки, дав міцне підґрунтя для створення метафоричних перетворень. 

Страждання героя настільки глибокі, що в його поетичному світі просторово-

часові координати просто перестають відрізнятися: 

Минувшее не веет легкой тенью,  
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А под землей, как труп, лежит оно («Есть и в моем страдальческом 

застое»). 

Серед інших образів, що експлікуються метафорами в поезії 

Ф.І. Тютчева, можна виділити такий: минувшее – це минуле життя, минулий 

час. Але воно кануло не в безодню часу, а в безодню простору, у могилу 

простору. Виникає поетичний образ минувшого як легкой тени прошлого. 

У любовній ліриці Ф.І. Тютчева відображена ідея миттєвості й кінця 

життя: 

Она сидела на полу  

И груду писем разбирала,  

И, как остывшую золу,  

Брала их в руки и бросала («Она сидела на полу…»). 

Ліричний герой спостерігає за коханою жінкою, яка, перебираючи 

листи, зустрілася зі своїм радісним і світлим минулим. Ця сцена викликає 

й у нього ті ж відчуття, і перед героєм постає це минуле, але воно назавжди 

померло для нього в теперішньому. За допомогою дієслів сидела, разбирала, 

брала, бросала поет підкреслює безповоротне минуле, а метафора остывшая 

зола символізує кінець життя без любові. 

У вірші використовуються порівняльні звороти, що мають значення 

“смерть”. Так, порівняння листів з остывшей золой характеризує ставлення 

героїні до минулого. Оскільки метафора вогонь – символ життя, а “згаслий” 

позначає смерть, то вогонь знаходить своє відображення в золі, яка 

символізує згаслу любов, смерть цього почуття. Листи асоціюються 

з пам’яттю про минуле життя, про пережиту любов. 

Друга строфа вірша містить сему ʼсмертьʼ: 

Брала знакомые листы  

И чудно так на них глядела,  

Как души смотрят с высоты  

На ими брошенное тело…  

О, сколько жизни было тут,  
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Невозвратимо пережитой!  

О, сколько горестных минут,  

Любви и радости убитой!... («Она сидела на полу…»). 

Метафора горестные минуты вказує на мінорний емоційний стан 

(туга, самотність). Ф.І. Тютчев підкреслює глибоко концентровані 

переживання, коли одна мить прагне укласти в собі все життя. 

Стоял я молча в стороне  

И пасть готов был на колени, –  

И страшно грустно стало мне,  

Как от присущей милой тени («Она сидела на полу…»). 

На це вказує використана поетом лексика: пасть на колени, тень. 

Епітети остывший, брошенный, пережитый, убитый, горестный, крім 

прямих значень, містять метафоричні смисли. Ліричний герой переживає про 

те, що все назавжди пішло. 

Але в той же час любов представлена метафорою утро жизненного 

дня: 

Сей день, я помню, для меня  

Был утром жизненного дня…  

Любви признанье золотое  

Исторглось из груди ея…  

И новый мир увидел я! («Сей день, я помню, для меня…»). 

Любов для поета – пристрасть, почуття болісне й небезпечне для обох 

закоханих, бо воно виринає з глибин людської природи й оволодіває нею, 

стає поєдинком, стражданням. Тож Ф.І. Тютчев проводить паралель між 

дієсловами любить і губить, асоціюючи їх зі смертю («О, как убийственно 

мы любим..»). 

Ф.І. Тютчев намагається подолати смерть коханої людини: 

Любила ты, и так, как ты, любить –  

Нет, никому еще не удавалось –  

О Господи!.. и это пережить...  
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И сердце на клочки не разорвалось...», («Весь день она лежала 

в забытьи…»); 

Все, что сберечь мне удалось,  

Надежды, веры и любви,  

В одну молитву все слилось:  

Переживи – переживи! («Все, что сберечь мне удалось…»). 

Дієслово переживи метафорично переосмислюється поетом як 

перемогу життя, перебуваючи на межі зі смертю, болісне її продовження 

в новому вимірі після перенесених утрат і тяжких випробувань. Жить 

і пережить у розумінні Ф.І. Тютчева мають метафоричне 

значення: у дієслові пережить символізує біль утрати рідної людини. 

Повторення дієслова переживи використано навмисно для вираження 

суб’єктивного ставлення поета до висловлюваного, і таким чином, виступає 

засобом проникнення не тільки в сенс висловлювання, а й у сферу психічних 

переживань автора. Підвищена емотивність, створена прийомом повтору, 

посилюється завдяки синтаксичній та інтонаційній обмеженості, яку надає 

Ф.І. Тютчев повторюваним дієсловам. 

О.О. Денисьєва відійшла в небуття, і Ф.І. Тютчев також асоціює себе 

з померлим у душі, використовуючи порівняння как бы живой. Життя його 

з відтоді стало умовним. Остання строфа – спогад про минуле: 

Смотрю и я, как бы живой, 

На эти дремлющие воды… 

Во сне ль всё это снится мне,  

Или гляжу я в самом деле,  

На что при этой же луне  

С тобой живые мы глядели? («Весь день она лежала в забытьи…»). 

Поет використовує займенник мы, метафорично переосмислюючи їхнє 

життя як єдине ціле, коли були живі обидва, і їх не можна було розлучити. 

Разом із загибеллю коханої гине всесвіт, розпадається час, зникає простір. 
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У метафоричній моделі «смерть → любов» поняття «любов» 

у розумінні Ф.І. Тютчева завжди трагічне й репрезентоване метафорами 

з негативною семантикою: горестные минуты, радость убитая, які 

найбільш яскраво й повно передають емоційний стан поета. 

Метафорична модель «смерть → тьма» побудована на асоціативній 

ознаці «відсутність світла». Ототожнення смерті й темряви спостерігається 

ще в давніх легендах, міфах і переказах, що оповідають про світ мертвих 

(Топоров (1992)). Тож метафора «смерть → тьма» виражається контекстами, 

у яких темрява уподібнюється до смерті. 

Как черное сияет солнце! («Кораблекрушение»);  

И мне казалось, что меня  

Какой-то миротворный гений  

Из пышно-золотого дня  

Увлек, незримый, в царство теней («Пробуждение»); 

И только позднее былое  

Здесь в царство отошло теней («Над русской Вильной 

стародавной...»).  

Відсутність світла, як символу життя, підкреслюється метафорою 

черное солнце. Метафоричне значення дієслова увлек підтримується його 

просторовою семантикою “відвести куди-небудь, узявши із собою”. 

З метафорою царство теней поет використовує два дієслова, різних за своєю 

семантикою (отошло, увлек). Дієслово отойти має значення “піти”. Іменне 

словосполучення, за допомогою якого у віршах виражається когнітивна 

метафора «смерть → тьма», царство теней має негативну конотацію й несе 

глибокий біблійний символічний сенс, що пов’язує темряву зі смертю 

й пеклом. 

Но в сумраке болезненной надежды  

Сомкнула смерть его земные вежды!...(«Байрон»);  

И сладко жизни быстротечной  

Над нами пролетала тень («Я помню время золотое…»); 
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Мир, мир тебе, о тень поэта,  

Мир светлый праху твоему!..(«29-е января 1837»); 

Нет боле искр живых на голос твой приветный –  

Во мне глухая ночь, и нет для ней утра…  

И скоро улетит – во мраке незаметный –  

Последний, скудный дым с потухшего костра («Другу моему 

Я.П. Полонскому»). 

Смерть уподібнюється до тени за допомогою не тільки іменних 

словосполучень сумрак болезненной надежды, мрак незаметный, але 

й дієслівних конструкцій, що містять метафоричне дієслово пролетела 

(пролетела тень). Одночасно може проводитися паралель з ночью в значенні 

“смерть”, яка затьмарює утро, тобто “життя”. 

Асоціативний зв’язок смерті з ніччю спостерігається у Ф.І. Тютчева 

в поезії, де автор зіставляє кінець життя людини із завершенням дня. 

Характеристикою ночи у цьому контексті є епітет глухая. Слід зазначити, що 

вислів глухая ночь метафорично й асоціативно вживається в значенні 

“смерть” і протиставляється життю. У предикативному поєднанні нет для 

ней утра вербалізаторами поняття «відсутність» життя є слово нет. 

Часто, звертаючись до теми життя й смерті, Ф.І. Тютчев використовує 

антитезу дня й ночі для опису помежів’я між життям і смертю (тут життя 

й смерть протиставляються дню й ночі): 

На солнце ль радужно блистая,  

Иль ночью в поздней темноте («Как океан объемлет шар земной…»). 

День поетом метафоризується в образ солнца. Сонце (коло, куля) як 

універсальний для Ф.І. Тютчева поетичний символ позначає повноту 

й насиченість життя. Із сонцем в автора пов’язуються моменти життя, коли 

він відчуває всю повноту буття. Ніч тут не означає помежевий стан між 

життям і смертю. У ліриці Ф.І. Тютчева ніч часто є метафоричним 

позначенням небуття. Поет говорить про світло й темряву в житті 



203 
 

людському, про день і ніч, але підкреслює, що смерть неминуча, і всіх 

спіткає один кінець. 

В аналізованій моделі символічне позначення кольору смерті 

представлено метафорами царство теней, черное солнце, глухая ночь. 

У метафоротворенні активно бере участь асоціативна ознака «відсутність 

світла». 

Підставою утворення метафоричної моделі «смерть → згасання» 

також є асоціативна ознака «відсутність світла». Незважаючи на те, що 

вогонь у поезії Ф.І. Тютчева символізує життя, у деяких віршах він 

співвідноситься зі смертю («Как над горячею золой»). І це не суперечить 

загальній філософії поета, оскільки життя однієї людини, згасаючи, 

перетворюється в життя загальне (вогонь). На смерть усього того, що 

становило життя людини, зокрема любов, радість й горе, указує епітет 

остывшая зола. Визнаємо, що опозиція «життя» vs «смерть» у деяких 

філософських творах Ф.І. Тютчева набуває додаткового метафоричного 

значення в протиставленні вогню яскравого, палаючого – згасанню. 

У поезії Ф.І. Тютчева значна кількість образних засобів одночасно 

уособлюють життя та мають відношення до згасання, вмирання, смерті: 

Нет боле искр живых на голос твой приветный –  

Во мне глухая ночь, и нет для ней утра…  

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…»);  

Вот наша жизнь, – промолвила ты мне, – 

Не светлый дым, блестящий при луне,  

А эта тень, бегущая от дыма…» («Как дымный столп светлеет 

в вышине!..»). 

Метафори искра, дым, костер, ночь використовуються для розкриття 

образу смерті, оскільки, з одного боку, автор висловлює смиренність людини 
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перед обличчям незвіданого, сприймає смерть як долю, але в той же час не 

схильний завчасно визнавати її могутності. Значення дієслів улетит, 

тлится, уходит повʼязані з перенесенням зі сфери психічного світу на 

предмет. 

Багато з образів, що походять з міфів і фольклору, досить традиційні 

в образній системі, хоча й набувають у віршах Ф.І. Тютчева нового значення. 

Образ гаснущего огня асоціювався зі смертю людини. «Існувала 

практика підтримування вогню в будинку протягом року. Якщо вогонь 

у вогнищі згасав, це віщувало смерть у родині» (Слав’янські древнощі, Т. 3, 

2009, с. 515). Міфологічний зв’язок життя з процесом горіння, вогнем 

зафіксований у Ф.І. Тютчева в метафорі потухнуть (у значенні “перестати 

горіти; згаснути, померти”). 

У метафоричній моделі «смерть → згасання» метафори потухший, 

скудный, последний дым костра інтерпретують згасання як наближення до 

смерті. Саме ознака «відсутність світла» у його протиставленні вогню 

актуалізує стійкі, однозначні асоціації згасання з неминучим кінцем життя. 

Як відомо, світло – це необхідна умова існування всього живого, джерело 

радості, любові й щастя в житті людини. Відсутність світла, морок, темрява, 

згаслий вогонь асоціюється у Ф.І. Тютчева з тугою, смутком, сумом. 

У результаті когнітивного осмислення метафоричних моделей «смерть 

→ кінець», «смерть → поріг / двері», «смерть → сон», «смерть → любов», 

«смерть → тьма», «смерть → згасання», які розкривають розуміння поняття 

«смерть», виявлено, що мова поезії Ф.І. Тютчева становить складну 

метафоричну картину, яка створюється завдяки різним смисловим 

наповненням метафор. Актуалізація поняття «смерть» указує на те, що 

смерть характеризується негативними якостями, зумовленими негативним 

ставленням поета до явища смерті і є логічним кінцем людського життя. 
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Висновки до розділу 4 

 

Індивідуальне уявлення Ф.І. Тютчева про життя й смерть відображено 

у таких аспектах: розширення наявного у мові обсягу значень понять 

«життя» і «смерть» завдяки внесенню додаткових конотативних відтінків; 

символізація об’єктивного значення; включення в структуру слів 

асоціативних ознак «звук», «світло», «відсутність світла», «рух», «простір», 

«час». 

Характерним для поезії Ф.І. Тютчева є протиставлення поняття 

«життя» поняттю «смерть». Образи життя в поетичних текстах представлені 

такими метафоричними моделями: «життя → природний цикл», «життя → 

водна стихія», «життя → день», «життя → вогонь», «життя → сон», «життя 

→ мандрівка», «життя → мить», «життя → коло». Метафоротворення 

здійснюється на асоціативних ознаках «час», «водний простір», «динаміка», 

«колір», «звук», повʼязаних зі словом життя в основному значенні. Така 

ознака як «якість» характеризує індивідуально-авторське сприйняття життя, 

що водночас наділяє його негативною та позитивною конотацією, 

і реалізується в поетичних віршах Ф.І. Тютчева асоціативною низкою: 

беспощадная, невозвратимо-пережитая, роковая, смертная; благодатная, 

божески-всемирная, таинственная. 

Поняття «життя» має образні асоціації: буття – мандрівка представлено 

метафорами путь, дорога; простір – море, океан; течія – поток, струя; 

часовий проміжок – миг, круг, сон; свет – огонь, искры, костер. 

У філософській ліриці поета життя, оскільки воно має свій кінець, 

незворотне, співвідноситься з лінійної моделлю часу, вербалізується 

в образно-метафоричних структурах: жизненное бытие – часовий проміжок 

невозвратимо-пережитая, смертная, огонь живой, горячая зола, живые 

искры, жизнь асоціюється з зарей, утром, днем; а смерть – із закатом, 

вечером, ночью. На фоні лінійності часу формується циклічність, що 

характерна для опису явищ природи й вказує на жизненные круги людини 
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в образі венка. Циклічний рух описується метафорами также будут течь 

и искриться, вечный единый поток. Ф.І. Тютчев намагався перетворити 

лінійний життєвий час у циклічний, залучаючи його в колообіг вічного 

повернення, що є характерним для світосприйняття поета.  

Поняття «жизнь» репрезентовано метафорами сон жизни, сон 

волшебный, утомительный сон, край незнакомый, мир волшебный, чуждый, 

задушевный; а «смерть» – метафорами заснуть вечным сном, уснуть навек, 

сон вечный, сон железный, мертвенный покой). Образ сну використовується 

поетом як спосіб розширити своє життя, вийти за межі загальноприйнятої 

схеми буття, побачити те, що було видимим раніше, але тепер приховано від 

сприйняття. Сон розглядався автором як край незнакомый, мир волшебный, 

що представлений епітетом другой і синтаксичною конструкцією: и без 

заката, без восходу другое солнце светит там, так от земного далеко. Поет 

проводить паралель між двома світами: сну й потойбіччя. 

Головними когнітивними ознаками смерті в тютчевській мовній 

картині світу є відсутність звуку, згасання, припинення життя, відхід 

у небуття. Розглянувши лексико-семантичне вираження поняття «смерть» 

у поезії Ф.І. Тютчева, ми виділили такі метафоричні моделі: «смерть → 

кінець», «смерть → поріг / двері», «смерть → сон», «смерть → любов», 

«смерть → тьма», «смерть → згасання». 

Розуміння понять «життя» і «смерть» у Ф.І. Тютчева представлено 

асоціативно через звернення до міфологічних образів. Протиріччя понять 

відбивається в поетичних антитезах, які виражають авторську позицію 

(життя – смерть, смерть – сон, самогубство – любов, сон – мить). 

«Життя» і «смерть», що позначають абстрактні філософські 

поняття, у Ф.І. Тютчева найбільш наближені до традиційного розуміння 

сутності людини. Це відбувається через закріплені в мові й свідомості 

уявлення про них як про міфічні обʼєкти, наділені рядом якостей (асоціацій), 

відображених у метафоричних комплексах. 
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ВИСНОВОК 

 

У дисертації розглянуто коло лінгвістичних проблем, пов’язаних 

з уживанням у філософській ліриці Ф.І. Тютчева метафори. З огляду на те, 

що основа метафори – семантичний зсув, трансформація значення слова, 

його смислова ємність і гнучкість, багатоплановість, здатність утілювати 

різні художні ідеї, відзначаємо, що у вивчених текстах віршів знайшло 

вербальне втілення креативне мислення поета у створенні метафор. 

У проаналізованих поетичних контекстах виявлені філософські поняття, 

представлені й описані за допомогою метафоричних моделей. 

Метафоричний потенціал мови Ф.І. Тютчева досліджено 

в лінгвокогнітивному аспекті. Використана в роботі методика проведення 

лінгвокогнітивного аналізу філософської лірики Ф.І. Тютчева сприяла 

розширенню уявлення про природу ключових понять у його поезії, а також 

уможливила системно описати структуру метафоричних моделей, виявляючи 

в їх утриманні загальновідомі й індивідуально-авторські складові. 

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 взагалі 

й у поетичному тексті зокрема, визначено прямі й переносні вживання 

кожного поняття, указано випадки характерного для поета суміщення 

значень. 

У філософській 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 → 
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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’єктивуються в лексичній структурі філософських творів поета за 

допомогою системи вербальних репрезентантів й інтенцій автора, на підставі 

яких виявляються когнітивні зв’язки понять. Складові семи понять містять 

низку основних когнітивних ознак, репрезентовані ключовими лексемами, 

їхніми асоціатами. Метафорична представленість дає змогу впорядкувати 

способи репрезентації понять, виявити своєрідне розуміння, засноване на 

різних способах лексичної експлікації й семантичної модифікації. 

На підставі дослідження метафоричних репрезентацій структурується 

когнітивна модель мегасфери «хаос» vs «космос» у філософській ліриці 

Ф.І. Тютчева. Поняття «хаос» представлено метафоричними моделями 

«хаос → першооснова життя», «хаос → нічна стихія», «хаос → безодня», 

«хаос → сон». На семантичному рівні поняття «хаос» представлено 

метафорами последний час; беспредельность; густеет ночь, как хаос на 

водах; час всемирного молчанья; мир недвижный лежал; страшные песни 

про хаос; гул непостижимый; роится в хаосе ночном; хаос звуков; гремящая 

тьма; одичалая бездна вод; пылающая бездна вод; всепоглощающая 

и миротворная бездна. Репрезентанти досліджуваного поняття детерміновані 

когнітивними ознаками «час», «водний простір», «світло / колір», «звук / 

слабке звучання», «спокій». Ознаки поняття «хаос» зумовлені його 

входженням у парадигмальні зв’язки й контекстуальним функціонуванням. 

Поетом актуалізовано асоціативно пов’язане з поняттям «хаос» поняття 

«дисгармонія», яке є одним з ознак хаосу. Це досягається використанням 

абстрактних й емоційно забарвлених метафор: тихоструйный, гремящий, 

стозвучный, шумный, невнятный, серед яких болезненно-яркий, волшебно-

немой належать до індивідуально-авторських неологізмів. Поет їх 

використовує для створення насиченого, виразного образу хаосу. 
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Тютчевське сприйняття нічного хаосу характеризується відсутністю 

такої асоціативної ознаки, як «чіткий звук», оскільки він змішується, 

зливається, утворюючи такий фон світу хаосу, що постійно гуде. 

Поняття «хаос» інтерпретується Ф.І. Тютчевим як відображення 

безладу і як начало, що розкриває сутність явищ, як вияв дисгармонії в душі 

й природі. Ці ознаки актуалізуються в метафорах з негативною й позитивною 

семантикою, що підкреслює різне сприйняття поняття «хаос», яке 

наділяється позитивною семантикою, коли в процесі метафоротворення бере 

участь асоціативна ознака «гармонія». 

На підставі проаналізованих метафоричних репрезентацій і виявлених 

кореляцій виділено такі когнітивні моделі поняття «космос»: «космос → 

земля ↔ небо», «космос → день», «космос → ніч»,«космос → природа». 

На семантичному рівні поняття «космос» представлено метафорами 

звезды (звезда ныряет), месяц (светозарный бог), солнце (раскаленный шар, 

круглообразный светлый храм), вода (река воздушная, спешат ручьи, блещут 

озера струи); сумрак тихий, томный; всемирное молчанье, які утворюються 

за допомогою асоціативних ознак «звук», «світло», «рух», «простір». 

Актуалізація поняття свідчить про те, що поняття «космос» уособлюється як 

вселенський спокій, гармонія. Асоціативна ознака «дисгармонія» наділяє 

образ космосу негативною конотацією. 

Поняття «космос» на противагу поняттю «хаос» у філософській ліриці 

Ф.І. Тютчева як номінативна одиниця не вживається. Сукупність смислів, які 

могли б бути позначені поняттям «космос» поет передає за допомогою 

лексичних одиниць із семою ʼгармоніяʼ, ʼприродаʼ, ʼупорядкованістьʼ. Це 

корелює з античним розумінням космосу Ф.І. Тютчевим. 

Поняття «хаос» входить до складу опозицій інших мегасфер. 

Відзначимо, що таке проникнення, виражене мовними засобами, 

спостерігається в мегасферах понять «день», «ніч», але при цьому образ 

хаосу завжди має негативну конотацію. 
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У філософській ліриці Ф.І. Тютчева виділено пʼять метафоричних 

моделей, що належать до мегасфери «день» vs «ніч». Поняття «день» 

представлено метафоричними моделями «день → світло», «день → дрімота». 

Репрезентанти моделі детерміновані стійкими уявленнями поета про денний 

час, опис яких здійснюється за допомогою колористичного сприйняття: 

блистательный покров; меркнет день; вечереет день; полдень мглистый, 

тихая полумгла; полуденный луч. На підставі обʼєднання асоціативних ознак 

«світло», «звук» і «статика» створюється відчуття тиші й спокою в природі, 

відображаючи слабо виражені ознаки прояву життя. 

Аналіз матеріалу уможливив виявити такі метафоричні моделі поняття 

«ніч»: «ніч → сутінки», «ніч → світло», «ніч → звук». Зміст поняття 

утворюють на семантичному рівні метафори сумерки, мгла, сумрак, тьма, 

лазурная ночь, сизая ночь, ночь нема, тишь ночная, ас всемирного молчанья, 

чудный еженощный гул. У метафоротворенні моделей беруть участь 

асоціативні ознаки «світло», «відсутність світла», «звук», при змішуванні 

яких передається рух: ложится тень, гаснут облака, луна блеснула, 

брезжит в небе месяц светозарный. 

Найбільш продуктивною є мегасфера «життя» vs «смерть». 

Проаналізований корпус метафоричних репрезентацій понять «життя» 

і «смерть» з визначенням базисних метафор, а також їхніх 

кореляцій з поняттями з інших метафоричних моделей дає змогу позначити 

складові індивідуально-авторської когнітивної моделі понять «життя» 

і «смерть». Метафоричну модель поняття «життя» складають такі моделі: 

«життя → природний цикл», «життя → водна стихія», «життя → день», 

«життя → вогонь», «життя → сон», «життя → мандрівка», «життя  → мить», 

«життя → коло». 

Різноманітність лексичних засобів мовної об’єктивації поняття «життя» 

визначає важливість його в індивідуально-авторській картині світу. 

Семантичний аналіз дає підстави вказати ряд репрезентантів поняття, що 

мають різні асоціативні ознаки: жизнь бессмертная ключа; жизнь есть день; 
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жизнь быстротечная; жизнь текла; жизненная струя; жизнь, как океан 

безбрежный; огонь живой; тлится жизнь; сон волшебный; жизненная 

дорога; дальний путь. Найбільш продуктивними в процесі метафоризації 

аналізованого поняття є когнітивні ознаки «якість», «час», «звук», «колір», 

«швидкий рух». Поняття «життя» Ф.І. Тютчев наділяє як позитивними, так 

і негативними якостями: з одного боку, поет метафорично називає його 

ранний день, прекрасный день, з іншого – визначає метафорою жизнь 

беспощадная. Мовна концептуалізація поняття «життя» становить 

осмислення її сутнісних ознак за допомогою вербалізації, яке виступає не 

прямим відображенням дійсності у свідомості поета, а виражається через 

емоції, переживання, асоціації. 

Поняття «життя» в поезії Ф.І. Тютчева співвідноситься з поняттям 

«смерть», що представлено метафоричними моделями «смерть → кінець», 

«смерть → поріг / двері», «смерть → сон», «смерть → любов», «смерть → 

тьма», «смерть → згасання». На семантичному рівні образ смерті втілений 

у метафорах, що відображають індивідуально-авторське уявлення про неї: 

замкнутая дверь; порог; покой; ужасный, беззаботный сон; смерть и сон; 

самоубийство и любовь; остывшая зола; царство теней; черное солнце; 

потухший костер. Основу поняття «смерть» складають колірні, звукові 

асоціати, когнітивні ознаки «кінець», «трагедія», «час», «простір». 

Сенс образу смерти розкривається за допомогою метафор і порівнянь, 

які містять негативну конотацію, хоча смерть у поета постає органічним 

завершенням життя. Вона не ворогує з життям, але при цьому є її 

невідʼємним фіналом – закінченням життя. 

Оскільки в метафоризації понять «життя» і «смерть» беруть участь 

асоціативні ознаки «час», «простір», життя природи репрезентується 

у вигляді циклічної моделі. Таке сприйняття часу обумовлено циклічністю 

явищ природи: схід і захід сонця, зміна пір року, рух води. А життя людини 

представлене у вигляді лінійної моделі: метафора пути, огня, порога 

з використанням просторових характеристик: жизнь, как океан безбрежный; 
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разливайся, жизни сладость; жизнь текла; жизненная струя; грустно 

тлится жизнь; жизненная дорога; на жизненном пути, дальний путь 

торопит нас; жизнь… с каждым днем уходит дымом; злая жизнь… через 

порог заветный перешла. 

Різноманітність лексико-граматичних засобів мовної актуалізації 

аналізованих понять указує на їхню соціальну значимість у когнітивній 

картині світу Ф.І. Тютчева. Семантичний аналіз на лексичному рівні виділяє 

репрезентанти понять, які представлені ключовими словами, які можуть бути 

джерелами метафоризації й мають різні когнітивні ознаки. 

Побачена специфіка метафоричних моделей, що відображають 

світосприйняття поета, дає змогу виділення асоціативної ознаки, оскільки ця 

процедура дає відповідь на питання когнітивної науки «Чому?». (Чому 

«смерть» називається поетом словами сон, любовь, угасание тощо). З цього 

погляду становить інтерес дослідження й інших понять «хаос», «космос», 

«день», «ніч», «життя», які, як показали результати семного 

й лінгвокогнітивного аналізу, у поезії Ф.І. Тютчева характеризуються 

найбільшим обсягом і складністю асоціацій. Зазначені поняття поєднують 

у своїй структурі два ряди уявлень – когнітивні опозиції, які вийшли 

підставою протиставлення світу. Метафоризація понять усередині мегасфер, 

представлених опозиціями «хаос» vs «космос», «день» vs «ніч», «життя» vs 

«смерть», становить основу індивідуально-авторського світогляду. 

Співвіднесеність когнітивних ознак понять, що входять до опозиції, дає 

змогу виявити ряд властивостей репрезентацій: множинність, цілісність, 

динамічність. 

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. 
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Розглянуті нами лексеми день, ночь, сон, тьма, бездна, вода, жизнь, 

смерть, коли вони включені в кілька асоціативних паралелей, є найбільш 

частотними в мегасферах «хаос» vs «космос», «день» vs «ніч», «життя» vs 

«смерть», взаємодія яких дає змогу визначити стійкі у свідомості 

Ф.І. Тютчева асоціативні зв’язки реалій і базові метафоричні поняття, які 

становлять сутність авторського образного сприйняття навколишньої 

дійсності. 

Субʼєктивність сприйняття поетом поняття «сон» знайшло 

відображення в накладанні тематичних полів у мегасферах «хаос» vs 

«космос», «день» vs «ніч», «життя» vs «смерть». Результатом накладань 

є моделі «хаос → сон», «день → дрімота», «життя → сон», «смерть → сон». 

Варіювання теми сну у філософській ліриці Ф.І. Тютчева відбилося 

насамперед на лексичному рівні: в одних випадках поняття «сон» 

позначається метафорами з позитивною семантикою, в інших – з негативною. 

Дослідження метафоричних моделей в дисертації спирається також на 

традиційні лінгвістичні принципи: частиномовний аналіз семантики 

лексичних одиниць, повʼязаний з філософським осмисленням ключових 

понять і вимагає звернення до когнітивного аналізу. 

Проведені спостереження над особливостями вживання метафори 

в поезії Ф.І. Тютчева дали можливість визначити поетику автора як 

семантичну. Нові смисли, несподівані, сміливі контексти, поєднання 

декількох семантичних пластів у віршах виникають завдяки переважно 

антропоморфній метафоризації, у процесі якої можна виділити семантичне 

перенесення за зовнішніми та внутрішніми людськими якостями. 

Лінгвістичні дослідження поезії Ф.І. Тютчева спрямовані на виявлення 

загальних закономірностей його поетичного тексту, аналіз тютчевських 

образів, зокрема аналіз особливостей мови поета в межах контексту одного 

твору. 



214 
 

У поетичних текстах частіше звукове сприйняття і його вербалізація 

передує зоровому, рідше спостерігається порушення такої 

послідовності у створенні художнього образу через метафоризацію. 

Метафоричні моделі створюються на основі асоціативного потенціалу 

слова на синтагматичному рівні або на основі взаємодії лексики в межах 

асоціативного ряду. Семантичний рівень виступає основним в аналізі 

структури понять у поетичному тексті, які репрезентуються за допомогою 

всієї палітри синонімічних засобів мови, асоціативно співвіднесених 

із поняттям. 

Основними способами в структуруванні поетичного смислу, що 

дозволяють зафіксувати поняття «хаос», «космос», «день», «ніч», «життя», 

«смерть» у філософській ліриці Ф.І. Тютчева, є метафоричні моделі, 

актуалізація асоціативних ознак поняття, взаємодія лексики різних 

метафоричних моделей. Взаємодія індивідуально-авторських асоціативних 

кореляцій у формуванні понять у лексичній структурі поетичних текстів 

Ф.І. Тютчева є проявом 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 весь тютчевський текст, метафоричні моделі організують його 

онтологічний образ світу, у якому людина й природа постають як нерозривна 

єдність. 

Регулярне звернення до асоціативного словника дало можливість 

виявити, що відомості словника й виділені асоціативні ознаки 

метафоротворення в поезії Ф.І. Тютчева часто не збігалися. Саме це 

підтверджує той факт, що для поета характерне індивідуально-авторське 

світосприйняття, фіксування першої асоціації, що є завжди субʼєктивною. 

Асоціативні словники ж відображають стереотипне асоціативне мислення, 

а в поезії Ф.І. Тютчева відбито креативне мислення, втілене в метафорах. 
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Таким чином, у дисертації розглянуто філософську поезію 

Ф.І. Тютчева в її лінгвокогнітивному аспекті, повʼязаному з визначенням 

базових понять і способів їх метафоризації. 

Незважаючи на те, що в дисертаційній роботі проаналізовані лише 

деякі поняття й порушена невелика частина семантичного багатства мови 

Ф.І. Тютчева, констатуємо той факт, що його поезія є невичерпним джерелом 

відкриттів у галузі семантики. 

У межах самої ж антропоморфної метафори можна відзначити 

зародження й розвиток найважливіших, основних тем, які ще не стали 

обʼєктами дослідження, але становлять чималий інтерес: це поняття «рух», 

«спокій» та інші. Також цікавість становить їх глибокий взаємозвʼязок, 

взаємоперетікання, що визначається своєрідним світосприйняттям поета, 

у якого світ, навіть у стані спокою і, здавалося б, позбавлений звуків, ніколи 

не буває цілком статичний і беззвучний. У зв’язку із цим перспективою 

дослідження є продовження вивчення метафоричних особливостей 

тютчевської мови, позначення й опис засобів їх вираження. 
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