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Реферат. Репрезентовано мовну свідомість Тараса Шевченка 
щодо специфіки вербалізації концептів-топонімів, відтворену в 
письменницькому щоденниковому дискурсі, що належить до сис-
теми еґо-текстів, які найбільш послідовно передають суб’єктивне 
мислення індивідуума, його лінгвокреативну діяльність, індивіду-
ально-авторські смисли, індивідуальні символи, прагматику мов-
лення.
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У сучасному мовознавстві актуалізувалися дослідження еґо-
текстів, що об’єднують систему інтимних текстів мовної особис-
тості, до яких насамперед відносять листи, спогади й щоденники. 
Окрім того, набув актуалізації новий мовознавчий напрям, що отри-
мав назву щоденникознавство, або діаріумологія [Див.: 3], у ме-
жах якого всебічно досліджується щоденниковий дискурс. Зазвичай 
в еґо-текстах активно вживаються власні назви, найпослідовніше 
відтворюючи систему своїх характерних функцій, зокрема й праг-
матичних, передаючи прагматичний потенціал онімів, що потребує 
особливої дослідницької уваги. 

Звичайно, в українській науці є чималий досвід вивчення 
функційного наповнення одиниць відповідного ономастикону (на-
самперед це праці Є. Отіна, В. Калінкіна, Ю. Карпенка, І. Фаріон 
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та ін. учених), проте в проекції на публіцистичні тексти, еґо-тексти, 
зокрема й щоденники, дослідження у виокремленому ракурсі необ-
хідно актуалізувати, що приведе до подальшої розробки й теорії 
ономастики.

Дослідження здійснюється з урахуванням принципу між-
дисциплінарності, оскільки залучаються постулати прагматичної 
лінгвістики, лінгвоаксіології, когнітивної лінгвістики, ономасти-
ки, діаріумології.

Мета цієї розвідки – схарактеризувати особливості функ-
ціювання концептів-топонімів у щоденниковому дискурсі Тараса 
Шевченка.

Аналіз тексту щоденника Тараса Шевченка закономірно 
приводить до виявлення концептосфери великого українського 
митця. Зв’язок між матеріальним і духовним в авторському тексті 
передусім відбувається через слова-концепти, що є носіями куль-
турних смислів. Через слова-концепти довкілля співвідноситься 
з духовними, позачасовими цінностями. У семантичну структуру 
слова-концепту входить комплекс позамовних значень, що ґрунту-
ються на знаннях про світ, отриманих як наслідок індивідуального 
й колективного людського досвіду. Слово-концепт з’єднує людське 
буття з процесом пізнання, пов’язує століття і народи, концентрує 
духов-ний досвід, зберігає єдність людської культури. Семантику й 
прагматику слова-концепта зазвичай визначають, аналізуючи роз- слова-концепта зазвичай визначають, аналізуючи роз- зазвичай визначають, аналізуючи роз-
маїття контекстів уживання цих слів у конкретному часі. Ця семан-
тика залежить від світогляду домінант конкретного часу, конкретної 
епохи. Ціннісні уявлення про світ передусім залежать від змісту 
слів-концептів і характеру їх взаємодії з іншими складовими тексту 
(дискурсу). В умовах конкретного тексту концепт розглядають як 
своєрідну “компресію”, “стискування” смислового коду: в одному 
слові може міститися об’ємний, ідеальний смисл, узагальнене уяв-’ємний, ідеальний смисл, узагальнене уяв-ємний, ідеальний смисл, узагальнене уяв-
лення про духовні цінності. Письменник мислить стереотипами мов-
ного вираження. Він співвідносить ці стереотипи з індивідуальним 
сприйняттям довкілля. Завдяки названим чинникам, полегшується 
“зближення� змісту з мовною формою. При цьому здійснюється ко-зближення� змісту з мовною формою. При цьому здійснюється ко-� змісту з мовною формою. При цьому здійснюється ко- змісту з мовною формою. При цьому здійснюється ко-
реляція когнітивної структури з мовленнєвою. Очевидно, в акті тво-
рення мовленнєвого висловлювання його автор подумки підводить 
повідомлення під відомий стереотип, осмислюючи його як інформа-
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цію, оповідь, інструкцію тощо. Інформацію, що відображена в що-
деннику письменника, розглядаємо як відображення його внутріш-
нього мовлення, діалогу його Ego з його ж Alter Ego. Внутрішнє мов-
лення в когнітивній лінгвістиці розглядають як специфічну вербалі-
зовану частину потоку свідомості, формулювання якої здійснюється 
в процесі конкретної мисленнєвої діяльності. Поняття внутрішнього 
слова дає змогу об’єднати в одну низку цілу серію спостережень, 
які пов’язані з трансформацією потоку свідомості у вербалізоване 
утворення, коли внутрішнє слово репрезентується конкретним мов-
ним значенням. При цьому з’ясовується, що саме бере письменник з 
мови і в якому вигляді виокремлюються знання про мову в процесі 
мовленнєвої діяльності, що власне приносить у текст його творець, 
породжуючи висловлювання, які механізми він при цьому викорис-
товує. Слід ураховувати складність свідомості та мислення письмен-
ника, складність концептуальних моделей світу.

Кожна людина, особливо великий письменник, – це, як за-
уважувалося, унікальна мовна особистість, якій притаманне непо-
вторне поєднання індивідуальних ознак, зокрема, якщо ця мовлен-
нєва творчість відбувається в межах письменницького щоденника. 
У цьому дослідженні послідовно враховуємо людський чинник, що 
визначається роллю особистості, індивідуальністю Т. Шевченка і 
його феноменальними здібностями. Логічно виникає необхідність 
зробити спробу розкрити природу його творчості, з’ясувати осо-
бливості поєднання стереотипового та нового в його мовнокреа-
тивній діяльності. 

Поняття концепту відповідає уявленню про ті смисли, які тво-
рить письменник у процесі мислення і які репрезентують зміст його 
досвіду та знань, зміст досвіду діяльності всього людства й процесу 
пізнання світу у вигляді певних квантів знань. Концепти виникають 
у процесі подання інформації про об’єкти та їх властивості, причому 
ця інформація може містити знання, інформацію про об’єктивний, 
існуючий світ і про уявні світи. Це інформація про те, що письмен-
ник знає, думає, передбачає, уявляє про об’єкти довкілля. Концепти 
зводять розмаїття явищ, які ми спостерігаємо чи уявляємо, до пев-
ної єдності, підводять під одну рубрику. Вони зберігають знання 
про світ, є складниками концептосфери, концептуальної системи. 
Вони сприяють обробці суб’єктивного досвіду шляхом підведення 
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інформації під конкретні категорії та класи, вироблені суспільним 
досвідом. Існує, як відомо, певна група концептів, що містять пере-
дусім культурологічний маркер, здатних актуалізувати насамперед 
культурологічну інформацію, наприклад щодо української культу-
ри – це вишиванка, гопак, що безпомилково визначаються як симво-
ли української культури. До символів культури зазвичай відносять і 
значну частину власних назв, передусім топоніми.

У щоденнику Тараса Шевченка репрезентовано чимало влас-
них назв, що виконують низку відповідних функцій. Щоб з’ясувати 
їхню роль у тексті щоденника, подамо концепцію їх розуміння в су-
часній прагматично зорієнтованій науковій парадигмі.

Отже, власна назва як одиниця мови й мовлення має дав-
ню й добру традицію вивчення, проте до цього часу статус цієї 
мовної одиниці залишається невизначеним, викликає у мовознав-
ців суперечливі думки, оскільки ця мовна одиниця має складну 
природу і з плином часу науковці пізнають усе нові її ознаки. З 
огляду на нову наукову парадигму теорія ономастики потребує 
переосмислення і доповнення [Див.: 4; 5]. Зауважимо, що топо-
німи можна вважати унікальними одиницями не лише в системі 
мови загалом, але й у системі онімів зокрема. Антропоніми не на-Антропоніми не на-на-
стільки унікальні, оскільки можуть стосуватися низки окремих 
об’єктів. �еографічні назви, як правило, не можуть мати зменше-�еографічні назви, як правило, не можуть мати зменше-еографічні назви, як правило, не можуть мати зменше-ь мати зменше-мати зменше-
но-пестливих форм, стилістично ж вони переважно нейтральні. 
Погоджуємося з думкою М. Толстого, який стверджує, що власна 
назва асемантична [7, с. 395], тобто позбавлена значення, але має 
відповідний зміст, відповідну інформацію, яку не слід плутати зі 
значенням з огляду на постулати семантики. У парадигмі когні- постулати семантики. У парадигмі когні- семантики. У парадигмі когні-и. У парадигмі когні-. У парадигмі когні-У парадигмі когні-
тивної лінгвістики власну назву можна розглядати як структуру, 
що репрезентує систему концептів – “згустків” деякої інформації, 
що міститься у свідомості конкретних мовних особистостей, та 
інформації, відомої усьому колективу як певної мовної спільноти 
загалом. Ця інформація мотивована знаннями, почуттями, асоці-
аціями тощо відповідної мовної спільноти. Власні назви – части-
на вербального коду традиційної народної культури. Відмінність 
культурної ономастики від загальномовної міститься у сфері праг-
матики, тобто стосується функціювання власних назв як знаків і 
символів культури. 
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Питання про концепт міста залишається на сьогодні відкри-
тим, оскільки він репрезентує багатоаспектну сферу лінгвістичного 
концептуалізму. “Формула� міста складається з багатьох компо-
нентів, що містять цілі номінативні поля. Як топоніми власні назви 
міст репрезентують відповідні прагматичні смисли, що містяться 
й у мовній свідомості Тараса Шевченка. Безперечно, письменни-
ку ближче українське село, яке він оспівує передусім у поетичній 
творчості. Вся Україна асоціюється у Шевченка із селом. До міс-
та у поета дещо інше ставлення. Місто асоціюється у нього біль-
ше з Російською імперією. У щоденнику Т. Шевченка маємо опи- Шевченка маємо опи-Шевченка маємо опи-
си-характеристики таких російських міст, як Самара, Симбірськ, 
Казань. Чебоксари, але найбільш “поталанило� Астрахані та 
Нижньому Новгороду і, звичайно, Москві та Петербургу. Російські 
міста Т. Шевченко відвідав, коли повертався із заслання. Цікавою є 
Шевченкова інтерпретація міста взагалі після довгої з ним розлуки. 
На цьому тлі описано Астрахань, порівн.: На человека, прозябавше-
го, как я, семь лет в нагой пустыне, всякий, даже богоспасаемый 
город Белебей (самый ничтожный городишко Оренбургской губер-
нии), должен бы был сделать приятное впечатление. Со мной случи-
лось не так. Стало быть, я не совсем ещё одичал. Это хорошо <...> 
Существует ли хоть один губернский город в России без Московской 
улицы? Кажется, нет. А без колбасной лавки существуют многие 
губернские города, в том числе и портовой город Астрахань. Дрянь, 
никуда не годный портовой город Астрахань…[8, c. 155–156]. Як 
бачимо, Т. Шевченко по-різному оцінює Астрахань: дещо йому по-
добається, а дещо не подобається. Але оцінку цього міста письмен-цього міста письмен-письмен-
ник завершує узагальнювальним оцінювальним словом дрянь, що 
має яскраво виражену негативну оцінку. Дещо раніше Т. Шевченко 
писав: Ай да Астрахань! Ай да портовой город! Ни одного трак-
тира, где бы можно хоть как-нибудь пообедать, а о квартире в 
гостинице и говорить нечего… [8, с. 154]; Астрахань – это остров, 
омываемый одним из протоков Волги, перерезанный рядом вонючих 
болот, называемых рекою Кутумом, и каналом, ничем не уступаю-
щим реке Катуму. Полуостров этот окружен густым лесом мачт 
и уставлен живописными деревянными домиками с мезонинами, 
не похожими на лачуги потому только, что из них выглядывают 
флотские и вообще официальные физиономии. Всю эту огромную 
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безобразную серую кучу мусора венчают зубчатые белые стены 
кремля и стройный великолепный пятиглавый собор московской ар-
хитектуры 17-го столетия. Таков город Астрахань. Но не таким 
он мне представлялся, когда я, проходя к Бирючей косе (главная за-
става в устьях Волги), увидел сотни, правда, безобразных, кора-
блей, нагруженных большею частию хлебом; мне представлялась 
Венеция времен дождей, а оказалось – гора мышь родила. А про-
ток Волги, окружающий Астрахань и сообщающийся с Каспийским 
морем, глубиной и шириной Босфору не уступает. Но проток этот 
омывает не Золотой Рог, а огромную кучу вонючего навоза. Где же 
причина этой нищеты (наружной) и отвратительной грязи (тоже 
наружной), и, вероятно, внутренней? Где эта причина? В армяно-
татарско-калмыцком народозаселении или в другой какой поли-
тически-экономической пружине? Последнее вероятнее. Потому 
вероятнее, что и другие наши губернские города ничем не усту-
пают Астрахани, исключая Ригу. <…> я волей-неволей делаюсь 
соглядателем сего нарочисто грязного города [8, с. 154].

Т. Шевченко, як бачимо, вважає Астрахань типовим росій-
ським містом, для оцінки якого він кілька разів використовує оці-
нювальне слово дрянь. В одній асоціативній ланці з цим словом міс-
тяться: вонючие болота, огромная безобразная серая куча мусора; 
нарочисто грязный город, не Венеция и т. д. Місто Астрахань не ви-
правдало надій та фантазій (гора мышь родила) Т. Шевченка. Маємо 
зразок експресіоністського опису міста, що в стилі Т. Шевченка.

Негативна оцінка переважає і в наступному контексті, де ав-
тор щоденника більше оцінює людей, що проживають в Астрахані, 
архітектуру міста. Отже, тут виокремлюємо номінативні поля 
“Люди�, “Архітектура�,“Мрії (фантазії автора)�, порівн.: Перед ве-
чером вышел я, как говорится, и себя показать и на других людей 
посмотреть. Вышел я на набережную канала. Здесь это англицкая 
набережная, в нравственном отношении, а в физическом – дере-
вянная, досчатая. Канал сам по себе дрянь. Но как дело частного 
лица, это произведение гигантское, капитальное. Я не мог добить-
ся времени его построения, узнал только, что он построен на кошт 
некоего богатого грека Варвараци. Честь и слава покойному эллину. 
Так на этой-то набережной по вечерам рисуется цвет здешнего 
общества…Такий запис залишивТ. Шевченко в щоденнику 1� серп-Шевченко в щоденнику 1� серп-в щоденнику 1� серп-1� серп-серп-
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ня 1857 року1, а 6 вересня 1857 року письменник відвідав Самару, 
про яку писав: В 10 часов утра “Князь Пожарский” бросил якорь у 
набережной города Самары. Издали эта первой гильдии отрокови-
ца весьма и даже весьма неживописна. Я вышел на берег и пошел 
взглянуть поближе на эту чопорную юную купчиху и купить коты. 
На улице попался мне И. Явленский, и мы сообща пустилися созер- Явленский, и мы сообща пустилися созер-Явленский, и мы сообща пустилися созер-
цать город. Ровный, гладкий, набеленный, нафабренный, до тош-
ноты однообразный город. Живой представитель царствования 
неудобозабываемого Николая Тормоза.

Как из любопытства, так и вследствие вопиющего аппе-
тита – это случилось часу около второго – и мы велели извозчику 
ехать к самому лучшему трактиру в городе, он и поехал и привез 
нас к самому лучшему заведению, т. е. трактиру. Едва вступили 
мы на лестницу сего заведения, как оба в один голос проговори-
ли: – “Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!” – т. е. салом, гарью 
и всевозможной мерзостью <…> Огромнейшая хлебная пристань 
на Волге, приволжский Новый Орлеан! И нет порядочного трак-
тира. О Русь! Тут Т. Шевченко також іронізує, вживає негативну 
оцінювальну лексику. Узагальнювально-кваліфікаційним словом у 
цьому контексті стає мерзость, а негативне узагальнення скеровано 
на Росію загалом, зокрема й на царя (“неудобозабываемого Николая 
Тормоза”).

9 вересня 1857 р. Т. Шевченко зробив у щоденнику за-
пис, у препозиції до якого міститься епіграф з бурлацької пісні 
“Симбирск – от видишь, а неделю идешь�. Запис є таким: С вос-
ходом солнца далеко, на пологой возвышенности, упирающейся в 
Волгу, показался Симбирск, т. е. несколько белых пятнышек неопре- е. несколько белых пятнышек неопре-е. несколько белых пятнышек неопре-
деленной формы. Матрос вахтенный, указывал мне на беленькие 
пятнышки, проговорил бурлацкую поговорку, которую я тут же и 
записал. От Сенгилея до Симбирска 50 верст, и это пространство 
мы прошли не в продолжение недели, но в продолжение битых де-
сяти часов. <…> черноземная, моя родная, грязь по колена, и ни од-
ного извозчика…Опис-характеристика Симбірьску також указує на 
те, що Т. Шевченку не подобаються російські міста, вони не викли-
кають у нього захоплення, любові, а лише критику. З його внутріш-. З його внутріш-
нього лексикону мовна свідомість митця вибирає лише негативно 

1 У разі вказівки на дату запису, сторінки не подаємо.
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оцінювальну лексику.“…Грязь по колена и ни одного извозчика� – 
таким є висновок українського поета.

Запис від 13 вересня 1857 р. засвідчує, що міста Російської 
імперії схожі між собою. Казань Т. Шевченко порівнює з Москвою 
і Петербургом, порівн.: Казань-городок Москвы уголок. Эту пого-
ворку слышал я в первый раз в 1847 году на почтовой станции в 
Симбирской губернии <…> Сегодня поутру увидел я издали Казань, 
и давно слышанная поговорка сама собою вспомнилась и невольно 
проговорилась <…> как издали, так и вблизи, так и внутри Казань 
чрезвычайно живо напоминает собою уголок Москвы: начиная 
с церквей, колоколен до соек и калачей, – везде, на каждом шагу, 
видишь влияние белокаменной Москвы. Даже башня Сумбеки, не-
сомненный памятник времен татарских, показалась мне едино-
утробною сестрою Сухаревой башни. Большая улица (конечно, 
Московская), ведущая в кремль, смахивает на Невский проспект 
своею чопорностью и торцовой мостовою. Улица эта начинается 
великолепным зданием университета, украшенного грандиозными 
тремя историческими портиками. Жаль, что этому прекрасному 
зданию недостает площади. Оно бы много выиграло, и монумент 
певца Екатерины не красовался бы <…> в миниатюрном палисад-
нике, меланхолически созерцаемый рудою коровою. 

У тексті йдеться про пам’ятник �. Державіну. Казань 
Т. Шевченко також уважає типовим містом Росії, але й тут, як бачи- Шевченко також уважає типовим містом Росії, але й тут, як бачи-Шевченко також уважає типовим містом Росії, але й тут, як бачи-ож уважає типовим містом Росії, але й тут, як бачи-ж уважає типовим містом Росії, але й тут, як бачи-уважає типовим містом Росії, але й тут, як бачи-, але й тут, як бачи-але й тут, як бачи-, як бачи-як бачи-
мо, місто не викликає особливого захоплення.

17 вересня 1857 р. український поет відвідав Чебоксари, за-за-
лишивши запис, у якому також переважають негативно-оцінюваль-
ні слова: <…> начал открываться из-за горы город Чебоксары. 
Ничтожный, но картинный городок. Если не больше, то по край-
ней мере наполовину будет в нем домов и церквей. И все старинной 
московской архитектуры. Для кого и для чего они построены? Для 
чувашей? Нет, для православия. Главный узел московской старой 
внутренней политики – православие. Неудобозабываемый тормоз 
по глупости своей хотел затянуть этот ослабевший узел и перетя-
нул: он теперь на одном волоске держится. < …> скрылися от нас 
живописные грязные Чебоксары <…>.

А 2� вересня 1857 р. Тарас �ригорович вже в Нижньому 
Новгороді, про що він залишив таку інформацію: …Взошло солнце 
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и осветило очаровательные  окрестности Нижнего  Новгорода.
Тучки разошлися и солнышко приветливо осветило город и его пре-
красные окрестности. Я вышел на берег и без помощи извозчика, 
мимо красавицы 17 столетия церкви св. Георгия, поднялся на гору 
<…> Я пошел в кремль. Новый собор – отвратительное здание. 
Это огромная квадратная ступа с пятью короткими толчками. 
Неужели это дело рук Константина Тона? Невероятно. Скорее 
это  произведение  самого  неудобозабываемого  тормоза  <….> 
Приношение благородного потомства гражданину Минину и кн. 
Пажарскому.  Копеечное,  позорящее  неблагодарное  потомство, 
приношение!  Утешительно,  что  этот  грошовой  обелиск  уже 
переломился [8, с. 189].

Нижньому Новгороду “більш поталанило�, оскільки в час, 
коли Т. Шевченко його відвідував, була гарна погода, і поет більше 
милується містом, аніж його критикує. Тут переважає позитивна 
оцінка.

Топонім Москва входить у внутрішній лексикон Тараса 
Шевченка, зважаючи на те, що Кобзар часто бував у Москві, а піс-
ля заслання дуже прагнув туди повернутися. Т. Шевченко сприй-
мав себе як громадянин Російської імперії, хоч таке усвідомлення 
його й не тішило і репрезентувалося в суперечливому діалозі його 
Ego з Alter Ego. У щоденнику письменника концепт Москва набу-
ває позитивної оцінки, що вмотивовано передусім тим, яким було 
ставлення до письменника тих, хто проживав у Москві, порівн.: 
…в 2 часа, закупоренный в вагоне, оставил я гостеприимную 
Москву. В Москве более всего радовало меня то, что я встретил 
в просвещенных москвичах самое теплое радушие лично ко мне 
и непритворное сочувствие к моей поэзии. Особенно в семействе 
С. Т. Аксакова [8, с. 255]. Крім того, Тарас Шевченко водночас за-8, с. 255]. Крім того, Тарас Шевченко водночас за-]. Крім того, Тарас Шевченко водночас за-Крім того, Тарас Шевченко водночас за- Тарас Шевченко водночас за- водночас за-
хоплюється й критикує архитектуру Москви: <…> я один от 10 до 
4 часов месил московскую грязь <…> Полюбовавшись старым кра-
савцем Кремлем, прошел я к юному некрасавцу Спасу [8, с. 251], 
порівн. також: Я не видал Кремля с 1845 года. Казармовидный дво-
рец его много обезобразил, но он все-таки  оригинально  прекра-
сен. Храм Спаса вообще, а главный купол в особенности безобра-
зен. Точно толстая  купчиха в золотом повойнике остановилась 
напоказ среди белокаменной [8, с. 251]. Своє захоплення великий 



Вып. 14, 2012 г.

Прагматика власної назви в еґо-тексті Т. Шевченка

поет виражає окличними реченнями: О Москва! О караван-сарай! 
Под громкою фирмою – отель, да еще и со швейцаром [8, с. 248]. 
Однак вигук О караван-сарай! є дещо іронічним. Як бачимо, кон-
цепт Москва містить протилежні оцінні смисли “гостеприимная� 
і “чужая”, “прекрасная” і “безобразная”, проте все-таки “восхити-
тельная”. На шкалі оцінки Москва (московский) містяться нижче, 
ніж Петербург (петербургский), який письменник порівнює хіба 
що із Парижем (паризьким): Пиунова сегодня в П р о с т у ш к и 
(водевиль Ленского) была такая милочка, что не только москов-
ским – петербургским, парижским бы зрителям в нос бросилась 
[8, с. 225], хоч вираз“в нос бросилась” і містить, як видається, деяку 
іронію, характерну для мовлення письменника загалом.

Москва й Петербург близькі Т. Шевченкові передусім тому, 
що в обох столицях проживають дорогі його серцю люди, по-в обох столицях проживають дорогі його серцю люди, по-ох столицях проживають дорогі його серцю люди, по-х столицях проживають дорогі його серцю люди, по-ях проживають дорогі його серцю люди, по-х проживають дорогі його серцю люди, по-ь дорогі його серцю люди, по-серцю люди, по-ю люди, по- люди, по-, по-
рівн.: Когда увижусь я с Вами, прекраснейшие  люди? Просил 
Комаровского  и  Явленского  целовать  в  Москве моего старого 
друга М. С. Щепкина, а Сапожникова просил в Петербурге це-
ловать мою святую заступницу Н. И. Толстую <…> Вот тебе 
и  Москва!  Вот  тебе  и  Петербург! И театр,  и  Академия,  и 
Эрмитаж, и сладкие дружеские объятия земляков, друзей моих 
Лазаревского  и  Гулака-Артемовского! Проклятие Вам, корпус-
ные и прочие командиры, мои мучители безнаказанные! Гнусно! 
Бесчеловечно! Отвратительно гнусно [8, с. 19�].

Москва й Петербург тут репрезентовані як міста, куди поет 
прагне, про які мріє.

Повертаючись із заслання, Т. Шевченко побував у багатьох 
містах Росії, залишивши свої враження. Наводячи загальні мір-
кування щодо Астрахані, Казані, письменник, як вже зауважува-
лося, вказує на роль Москви для російської держави тієї епохи, 
ставлячи риторичне запитання: Московская улица. Существует 
ли хоть один губернский город в России без Московской улицы? 
[8, с. 155–156], або 13 вересня 1857 р. автор щоденника наводить 
прецедентний вираз, відоме російське прислів’я: Казань-городок – 
Москвы уголок. Відвідуючи Чебоксари, Т. Шевченко знову бачить 
подібність із Москвою. 

Одним із найбільш яскравих культурних концептів у системі 
російських прототипів, очевидно, є Петербург. При цьому навіть 
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без глибоко аналізу можна стверджувати, що Петербург з огляду 
на теорію аксіологічної прагмалінгвістики є бінарним концептом. 
Це пояснюється передусім актуалізацією екстралінгвальної інфор-
мації про історію міста, що й породжує відповідну прагматику. 
Оцінна бінарність концепту Петербург яскраво виявляється в ху-
дожніх і публіцистичних текстах [Див.: 1; 2], що, безумовно, мо-
тивується специфікою мовної свідомості творців подібних текстів, 
однак навіть у мовній свідомості російських поетів XIX – початку 
XX ст. концепт Петербург не має чітко вираженого оцінного зна-
чення, оскільки навіть у одного й того самого автора місто може 
бути одночасно улюбленим і нелюбимим, навіть ненависним, та-
ким, що оцінюється позитивно й водночас негативно. 

Крім відомих соціолінгвістичних негативних чинників, що 
впливають на формування структури концепту Петербург, на сві-
домість Т. Шевченка вплинули й позитивні, суб’єктивні модальні 
чинники: саме в Петербурзі, завдяки петербурзькій інтелігенції 
Т. Шевченко отримав довгождану свободу, освіту, тут він спілку- Шевченко отримав довгождану свободу, освіту, тут він спілку-Шевченко отримав довгождану свободу, освіту, тут він спілку-
вався з відомими діячами культури, познайомився зі світовими 
культурними цінностями тощо. У “Словнику мови Шевченка”, 
зазначено, що лексема Петербург зустрічається в тексті творів 
Т. Шевченка 17 разів, С. Петербург – 19, а Петроград – 1 раз, та 
й те з яскраво выраженим негативним смислом: Ми з вами неначе 
і не бачилися у цім смердячім Петрограді [Див.: 6, с. 64]. Авторка 
цієї праці підрахувала, що в щоденнику Тараса Шевченка слово 
Петербург уживається 25 разів, С. Петербург – двічі, Пітер – 
4 рази. При цьому найчастіше ці номінації використовуються 
для назви конкретно існуючого географічного пункту без якоїсь 
прагматичної, оцінювальної інформації.Із заслання великий поет 
прагне до Петербурга, який став його мрією, бажанням, солод-
ким сном, фантазіями, об’єктом постійних спогадів – ніжних, на-
сичених захопленням. Це доводять такі контексти:…спектакль 
(в Нижнем Новгороде – Т. К.) был блестящий. Каково-то  те-
перь  спектакль  в Питере, на Большом театре? Хоть бы од-
ним  глазом  взглянуть,  одним  ухом  послушать [8, с. 199]; чи: 
...ударились сначала в обыкновенный пустой разговор, а потом 
перешли к воспоминаниям о Питере, о покойном Петровском и о 
Великом Брюллове [8, с. 197]; порівн. також: …и весело вечер про-



Вып. 14, 2012 г.

Прагматика власної назви в еґо-тексті Т. Шевченка

вел с моим милым капитаном В. В. Кишкиным. На днях он едет в 
Петербург. Когда же я поеду в Петербург? Отвратительное по-
ложение. Немногим лучше, чем в Новопетровском укреплении [8, 
с. 199–2��]. Петербург асоціюється в Т. Шевченказ “совершенной 
свободой� (порівн.: ...так как Киндяков едет в Петербург, то я и 
попросил его узнать от своего родственника, долго ли ещё про-
длится мое изгнание и могу ли я надеяться на совершенную сво-
боду? [8, с. 2�1]. Така асоціація, зрозуміло, виникла як наслідок 
того, що письменникові заборонили в’їзд у Москву та Петербург 
(порівн.: Бумага гласит, что мне воспрещен въезд в обе столи-
цы и что я обретаюсь под секретным надзором полиции. Хороша 
свобода! Собака на привязи. Это называется не стоит благодар-
ности, ваше величество [8, с. 2�2-2�3]. Петербург – це для поета 
певний “заборонений плід”, порівн.: Сегодня мы усоветовали-
так… а тем временем писать графу Ф. П. Толстому и просить 
его о дозволении мне жительства в Петербурге хотя бы на два 
года [8, с. 2�3]. Зрештою, Т. Шевченко отримав дозвіл на в’їзд 
у Петербург, його жадана мрія збулася. У щоденнику значущість 
Петербурга він описує досить оригінально, наголошуючи на силі 
гуркоту локомотива, потяга, на якому він приїхав у столицю. Так, 
вочевидь, письменник наголошує на могутності міста, порівн.: В 
8 часов вечера громоносный локомотив свистнул и остановился 
в Петербурге. В 9 часов я был уже в квартире моего искреннего 
друга М. М. Лазаревского, – таким є запис від 27 березня 1857 
р. Тепер Петербург для Т. Шевченка – це Ермітаж, Літній сад, 
Академія, Пасаж, і, звичайно, друзі, знайомі, приятелі. Своє захо-
плення Петербургом Т. Шевченко виражає окличними конструк-
ціями типу: “В добрый час сказать, в худой помолчать…”. Серед 
них виокремимо узагальнювальний оцінювально-характеризу-
ючий вираз, зафіксований автором щоденника 3 травня 1858 р.: Я 
обещал в 5 часов обедать у Уваровых и пробыл в этом раю до 6 
часов. О, столица! [8, с. 269].

Петербург – особливе місто. Історія його створення, рефор- особливе місто. Історія його створення, рефор-
ми, люди, архітектура міцно увійшли у свідомість Т. Шевченка 
як невід’ємна частина його життя. У цьому місті для Тараса 
�ригоровича є багато привабливого, він його любить, але, разом 
із тим, поет бачить і недоліки міста. Знову простежуємо наявність 
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трьох головних номінативних полів – “Люди”, “Архітектура”, 
“Мрія�, що мають переважно позитивну оцінну репрезентацію, рід-Мрія�, що мають переважно позитивну оцінну репрезентацію, рід-�, що мають переважно позитивну оцінну репрезентацію, рід- що мають переважно позитивну оцінну репрезентацію, рід-
ше – негативну. Серед ключових слів-концептів, слів внутрішньо-– негативну. Серед ключових слів-концептів, слів внутрішньо- негативну. Серед ключових слів-концептів, слів внутрішньо-
го авторського лексикону можна виділити такі: (искренние) друзья, 
храм искусств (Эрмитаж), товарищи по Академии, знаменитые 
люди, прекрасные мысли, очаровательный, изумительная роскошь, 
любоваться, красавицы, возлюбленная (акватинта), хороший, 
сладко (мечтать), долго (мечтать), сладкие дружеские объятия 
земляков, прекрасное видение. Найбільш частотними асоціаціями, 
що виникають у письменника, є блеск, роскошь, древность, рай, 
столица, акватинта, свобода (совершенная), сон, сновидение, 
“все, что дорого сердцу”.

Отже, Петербург, в діалозі Шевченкових Ego і Alter Ego 
репрезентований, по-перше, “искреннейшими друзями”, “друже-
скими объятиями”, “знаменитостями”, “товарищами”, “еди-
номышленниками”, “земляками”, “благодетелями”, по-друге, – 
архітектурою, історичними цінностями, предметами мисте-
цтва й культури, і по-третє, – це свобода, мрія, сон. Тут пере-
важає позитивна оцінка, вербалізується почуття симпатії: люди, 
яких Т. Шевченко позитивно оцінює, – це: “М. М. Лазаревський”, 
“великий К. П. Брюллов”, “художник Лукашевич”, “Уварова”, 
“Михайлов”, “скульптор Танерини”, “танцкласс Марцинкевича”, 
“граф Ф. П. Толстой”, «Н. И. Толстая (“святая заступница”)», 
“С. Гулак-Артемовский”, “П. Кулиш”, “земляки” і т. д.; негатив-
но оцінюються насамперед «царь Николай I (порівн.: “тяжелая 
казарменная лапа неудобозабываемого медведя�)», “скульптор 
Ставассер”, «барон Клодт (“жалкий”)» та деякі інші. Цінно те, 
що Т. Шевченко щиро та відверто вказує на свої симпатії та анти-
патії, у цьому разі він не одягає жодної наративної маски, не при-
ховує своїх почуттів. До найбільш частотних позитивно оціню-
ваних об’єктів відносяться: Ермітаж, Академія, Пасаж, Літній 
сад, Большой театр, Невський проспект, Сенна площа, церква 
Покрова, негативно оцінюється лише нова будівля Ермітажу 
та монумент Крилова. Дієслова любоваться, восхищаться, 
очаровываться часто функціюють у тексті щоденника саме при 
оцінці Петербурга, а це свідчить про те, що Т. Шевченко місто 
любив.
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Щоденник Т. Шевченка містить й низку інших власних назв, 
що потребують опису для з’ясування особливостей функціювання 
онімів саме в еґо-текстах, що і окреслює перспективу дослідження.
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Космеда Т. А.

ПРАГМАТИКА СОБСТВЕННОГО ИМЕНИ В 
ЭГО-ТЕКСТЕ Т. ШЕВЧЕНКО: ОСОБЕННОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТОПОНИМОВ (к 155-летию со 
времени написания писательского дневника)

Представлено языковое сознание Тараса Шевченка в ракур-Тараса Шевченка в ракур-
се специфики вербализации концептов-топонимов, отраженных 
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в писательском дневниковом дискурсе, входящем в систему 
его эго-текстов, которые наиболее последовательно передают 
субъективное мышление, лингвокреативную деятельность, праг-
матику речи («Восточноукраинский лингвистический сборник», 
вып. 14, 2�12 , с. 68-82)

Ключові  слова: эґо-текст, языковая личность, концепт-топо-
ним, прагматика, дневниковый дискурс.

Kosmeda T. A.

PRAGMATICS OF A PERSONAL NAME IN EGO-TEXTS 
WRITTEN BY T. SHEVCHENKO: PECULIARITIES OF  
FUNCTIONING OF TOPONYMS (dedicated to the 155th an-
niversary of the writer’s diary)

The article focuses on T. Shevchenko’s language consciousness in 
the aspect of verbilization of concept-toponyms, reflected in his diary 
discourse and included into the system of  his ego-texts that reflect his 
subjective thinking, linguistic creative activity, pragmatics of speech 
(East-Ukrainian linguistic collection. – Ed. № 14, 2�12, p. 68-82).

Key words: ego-text, language personality, concept-toponym, prag-
matics, diary discourse.


