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Ф У Н К Ц ІЇ  М ІФ У  В М О В Л Е Н Н І 
(У  К О М У Н ІК А Т И В Н О М У  А С П Е К Т І)

Функції міфу в прямому значенні цього слова й мов
леннєвого утворення, що позначається терміном «міф» 
У ного вузькому значенні, не є об’єктом вивчення СОЦІ
ОЛОГІЇ або етнографії, а вивчаються саме мовознавст
вом, тому що, як ми бачили, входять у його комуніка
тивний зміст. Те ж саме відноситься й до переносного 
значення (відповідно — широкого значення терміна), 
ЗДе там ситуацію можна описувати на тлі «живого» ма
теріалу в існуючих ситуаціях.
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Вичерпний аналіз ситуацій, шо супроводжували старо 
давні міфи в їх актуальному функціонуванні (навряд чг 
варто сперечатися, шо в наші часи такі міфи функціону 
ють уже зовсім в іншому статусі), природно, є неможли 
вим. Тому цінним є матеріали, що їх зібрали, наприклад 
американські лінгвісти. Серед індіанців «тубільська куль 
тура» (визначення американського антрополога М. Ланті 
са не тільки на адресу індіанців), тобто процедури в прак 
типі повсякденних ситуацій, у своєму словесному аспекті 
використовує як необхідне мовні шаблони та ідіоми. Вонг 
необхідні в словесному мистецтві, усному виконанні мі
фів, пісенному виконанні епосу. «їх текст не залишаєтьсі 
незмінним у різних випадках використання, але загальні 
послідовність викладу більш-менш постійна і велика час 
тина словесного матеріалу добувається із звичайних дже 
рел. Ідіоми заповнюють позиції промови, як слова запов 
нюють позиції речення» [7, 82]. Ідіоми, як відомо, відно 
сяться до рівня лексики (іноді в підручниках пишуп 
«лексика і фразеологія») мовної системи; міфи з цілоп 
ряду причин до нього віднести не можна (про це — пізні
ше), доречно користуватися термінологією Д. X. Хаймса 
«Засвоєння стереотипних послідовностей — і ідіом, і шаб 
лонів — триває все життя, і в цьому почасти полягає ї; 
теоретична важливість, оскільки в значній мірі вони існу 
ють у з ’єднувальній тканині між особливостями особисте 
сті й культурою. Вони незмінно впливають на структур 
поведінки й надають йому риси передбачуваності» 17, 82 
83]. Отже, до вузького значення терміна «міф» можна до 
дати термін «стереотипне», що, власне, нічого нового н 
додає, але є більш точним терміном, ніж «широко вжива
не». ,

Це явище -  стереотипна мовленнєва послідовніст 
(стереотипне висловлення (текст) — звучить начебто пара 
доксально: адже системною визнається мова, а не мов 
лення. Міф ніяк не можна позбавити стереотипності; ло 
гічно, шо вона проявляється не в такій однозначні 
формі, як у ідіом (мовних одиниць).

Значить, невірно те, що мовлення як таке не має систі 
ми (загальні моделі текстів, хоч і не описані в усій їх в« 
дикій кількості, відносять до рівня мовної системи 
«Якісно дискретні одиниці мовного коду виділяються Н
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тлі безперервного змінення потоку мовлення. Але якщ о 
розглядати мовлення як соціальний феномен, картина 
змінюється. М овлення, подібно мові, організоване, ф унк
ціонує як система, допускає опис за допомогою правил» 
[7 , 8 8 1.

Разом з тим, не слід забувати, що «міф» у прямому зна
ченні (сакральний міф) відчувається як якесь давнє утво
рення носіями сучасної мови. Ніякого поруш ення дихо
томії «діахронія/синхронія» тут немає, оскільки комуніка
тивний зміст міфу під час його «життя» і в наші дні — це 
зовсім різні речі. С акральний міф сприймається сучасною 
людиною як архаїзм (цілком правомірно констатувати на
лежність конотації «застаріле», і діє тут вже засвоєний зра
зок мовної системи — лексичні архаїзми й історизми).

Міф сакральний підтверджує правомірність виділення 
двох типів лінгвістичної відносності — для структури мови 
і для вживання мови. Останню Д. X. Хаймс вважає теоре
тично більш перш орядною, оскільки вона притягує увагу 
до відмінностей у моделі культури й до їх важливості для 
мовного досвіду й поведінки [6, 229].

Оскільки мовлення «обслуговує» людську поведінку, то, 
озираючись на сказане вищ е, ми визнаємо, щ о для розу
міння й передбачення поведінки дуже істотною є зм істов
на роль контекстів. Д. X. Хаймс характеризує її наступним 
чином: «М овна форма задає певне коло значень. Контекст 
підтримує певне коло значень. Коли певна форма ви кори 
стовується в певному контексті, вона елімінує всі можливі 
в ньому значення, за винятком тих, які притаманні їй са
мій; контекст елімінує всі можливі значення даної форми, 
за винятком тих, які він здатен підтримати. Реалізоване 
значення залежить від взаємодії цих двох чинників» [7, 
50]. (Д. X. Хаймс зазначає, що цей принцип був висуну
тий ще Бюлером і Фіртом. -  Тахі же).

Важливою є також і та думка, що змістовна роль м ов
лення не є абсолютною, але залежить від того, що, де і 
коли говориться. М овлення відіграє більш важливу зм іс
товну роль у певних видах діяльності, у певні моменти, 
Для певних людей, для певних суспільств [7, 50-51]. «Ми 
маємо знати, для яких контекстів які моделі придатні і як, 
Де і коли вони входять у гру. Афоризм «значення є вж и
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вання» набуває нової сили, коли ми починаємо серйозне* 
вивчати роль семантичних навичок у поведінці [7, 51).

Теза «значення — це спосіб вживання слів» належитЛ 
пізньому JI. Вітгенштейну, який поклав її в основу вченні! 
про так звані «сімейні подібності». Вважають, шо ця теза  
є різновидом позицій' П. Бріджмена (операціонізму), згід-1 
но з якою «значення є сукупність операцій». Сама ж опе-| 
рація визначалася як «свідома скерована й повторювана 
діяльність» [5, 1131. Теза Л. Вітгенштейна є славетною іа  
досить популярною, чому її й називають гаслом: «Не шу-І 
кайте значення слова, шукайте його вживання». Х оча 
термін «вживання», пише Д. Лайонз, сам по собі ніяк неї 
ясніше терміна «значення», внаслідок такої заміни відмов-І 
ляються від традиційної тенденції визначати «значення» в| 
термінах «сигніфікації». Приклади самого Вітгенштейна 
(у його більш пізній роботі) показують, шо «вживання»! 
як він гадав, у яких слова вживаються в мові, бувають! 
найрізноманітнішого характеру. Вітгенштейн не висував (іі 
не заявляв про таке) теорію «вживання» слів як теорію! 
семантики. Але ми, імовірно, маємо право добути із заяві! 
Вітгенштейна, яка носить програмний характер, наступні 
принципи. Єдиний критерій перевірки, що його мож на 
використовувати для дослідження мови, є «вживання» м о ї 
вних висловлень у різноманітних ситуаціях повсякденного! 
життя. Такі вирази, як «значення слова» або «значення! 
речення (або судження)», приховують у собі небезпеку! 
помилкової думки: вони спокутую ть нас на пош уіі 
«значень», які вони мають, і на ототожнення їх «значень! 
з такими сутностями, як фізичні об’єкти, «поняття», ідеї 
дані «розуму», або «ситуації» (states of affairs) у фізичному! 
світі. Ми не маємо прямих свідоцтв, пише далі Д. ЛайонзІ 
відносно розуміння висловлень, натомість володіємо,! 
скоріше, даними про їх недорозуміння (misunderstanding)! 
— коли щось «порушується» у процесі комунікації [1, 434-1 
435]. «Нормальне спілкування засноване на припущенні,! 
що всі ми «розуміємо» слова однаково; це припущення 
час від часу порушується, але якщо цього не відбувається, 
факт «розуміння» вважається сам собою зрозумілим. Маєн 
мо ми чи не маємо в наших «розумах» одні й ті ж| 
«поняття», коли ми розмовляємо одне з одним, — це зали ! 
тання, на яке не можна відповісти інакше, ніж у термінах:

54

вживання» слів у висловленнях. Твердження, шо всі 
Зрозуміють» одне й те ж слово дещо по-різному, є, напев
но слушним, але досить безглуздим. Семантика займаєть- 
Ня поясненням ступеню одноманітності у «вживанні» мо
ви який робить можливим нормальне спілкування» |1, 
4351 Отже, відмова від точки зору, згідно з якою 
«значення» слова -  це те, що воно «означає», цілком при
родно веде до визнання того, шо для пояснення 
«вживання» мають бути встановлені певні відношення рі
зного роду. Два з тих «чинників», які підлягають розріз
ненню, це референція і смисл [1|.

Ми про цс пишемо так детально, тому що, як побачимо 
далі, обидва перелічені фактори є д ія  мовленнєвих фун
кцій міфу чи не найважливішими. Трактування лінгвіс
тичних функцій, що проявляються в мовленні, і чинників, 
як відомо, було представлено Р. Якобсоном у його заклю
чному виступі на конференції з питань стилю, яка відбу
лася в Індіанському університеті у квітні 1958 року. У тек
сті виступу, що був опублікований пізніше, виділено 
шість факторів і відповідних їм функцій [7, 58-59]. 
Д. Хаймс виділяє сім факторів, або компонентів. Кожний 
акт мовлення включає в себе: 1) Відправника (Адресанта),
2) Одержувача (Адресата); 3) Форму повідомлення, 4) Ка
нал зв’язку; 5) Код; 6) Тему; 7) Обстановку (Сцену, Ситу
ацію) [7, 58].

Раніше лінгвістична традиція розглядала як функції мо
влення зазвичай фактори акту мовлення, що аналізували
ся з точки зору мотиву або мети; як результат одержували 
набір функцій ^  по одній на кожен із виділених факторів. 
Іноді з функцією асоціюється певна особлива ознака, лін
гвістична категорія або літературний жанр. Зокрема, за
йменник першої особи, вигуки й ліричні вірші асоціюва
лися з експресивною функцією (виділення Відправника в 
акті мовлення); займенник другої особи, імперативи, ри
торична або драматична поезія — з функцією директив
ною; займенник третьої особи й епічна поезія — з рефере- 
нційною функцією [7, 66].

Якщо зробити спробу попередньо співвіднести міф у 
«класичному» значенні (прямому ~ у слова й вузькому _ у 
терміна) з наведеною традиційною позицією, яка, на наш 
погляд, не є хибною, міф займе своє місце в останній
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групі. Міфу тут відповідатиме і категорія третьої особи, і 
епос (коли йдеться про роди літератури; підкреслимо, 
втім, що міф авторський, «власне літературний» слід розг
лядати окремо на тлі особливого, художнього мовлення), 
і, найбільш вірогідно, референційна функція.

Д. Хаймс наводить кілька варіантів класифікацій трьох 
типів мовних функцій, що їх подавали Б. Снелл та К. Бю- 
лер. Та з них, що видається нам найточнішою, має в ро
боті Д. Хаймса такі відповідності; директивна функція ви
ражає функцію «впливу» І «воздействия» у російському 
перекладі — О. Я. ]; експресивна функція — «вираження», 
референційна функція -  «повідомлення» [7, 66].

Не можна не погодитися з таким вагомим твердженням, 
що певна концепція функцій мовлення є обов’язковою 
для будь-якої теорії поведінки, якщо вона має на меті по
яснити мовлення. І те ж саме слушно у відношенні опису 
мови в межах теорії культури. Д. Хаймс дає об’єктивно 
вимушено попередню, але необхідну для «польової робо
ти» намітку, яка включає сім широких типів функцій, що 
відповідають указаному набору факторів. Ці сім функцій 
він називає так; 1) Експресивна (Емотивна); 2) Директив
на (Конативна, Прагматична, Риторична, Спонукальна);
3) Поетична; 4) Контактна; 5) Метамовна; 6) Референцій
на; 7) Контекстуальна (Ситуаційна).

«У найпростішому випадку кожний тип функцій можна 
вважати пов’язаним з відповідним типом фактору, і можна 
виділити запитання й репліки, а також одиниці, які асо
ціюються з кожною з них переважно» |7, 67].

Ми вже окреслили відношення міфу до метамови, і тут 
положення Д. Хаймса переконують у правильності нашого 
підходу. Він наводить наступні приклади: «Піди подивися 
це у словнику» вказує на метамовну функцію, на звертан
ня до коду, за допомогою якого здійснюється спілкуван
ня; такі слова, як «слово», спеціальні лінгвістичні термі
ни, що роблять можливою розмову про код, виконують 
переважно метамовну функцію; лапки, коли вони є сиг
налом цитування або наведення форми як прикладу, вони 
ж  виконують контактну функцію, коли виділяють пряме 
мовлення або таке, що уявляється. Натомість висловлення 
«Про що ти збираєшся говорити?» і «Що він хотів сказа
ти?» концентрують увагу на темі і вказують, таким чином,
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р е ф е р е н ц ій  ну функцію. Більшість лексичних і грама
т и ч н и х  одиниць є переважно референційними, пише 
п Х а й м с ,  і аналізуються дескриптивною лінгвістикою в 
т ер м ін а х  цієї функції |7, 68]. Не є зайвим ше раз нагадати,

це робить Д. Хаймс, що всі функції, включаючи рефе- 
рениійну. починають діяти тільки на рівні висловлення, 
«поза висловленням немає ніяких функцій» [7, 691. Тут 
додамо тільки, що «висловлення», якщ о воно не є устале
ним (фразеологізм), позначає явище мовлення і може 
відрізнятися від терміна «текст» тим, що в першому не 
наголошується на композиційній будові. Але це не є 
обов’язковим, тому доречним виявляться вживання ОДИ
НИЦІ «текст (висловлення)», як це робить, наприклад,
К. А. Д олін ін .  . .

Разом з тим, обмеження рівнем тексту при аналізі міфу, 
вірогідно, приведе до втрати дечого показового, тому, як 
зауважує Д. Хаймс, коли йдеться про аналіз, усі функції 
мають бути розглянуті відносно всіх рівнів, оскільки на 
кожному рівні коду наявні відповідні для нього типові 
експресивні одиниці; з іншого боку, для конкретної оди
ниці (такої,як фонема) може бути вказане ш ироке коло 
функцій, що нею виконуються ]7, 69 І.

Справа не тільки в домінуванні референційної функції у 
лексичних і граматичних одиниць, але й у тому, що певна 
інша функція (найчастіше, мабуть, експресивна через 
свою «образність») інколи діє не самостійно, а на тлі ф ун
кції референційної. У міфах, про це можна сказати зазда
легідь, особливо «класичного» типу, та чи інша експреси
вність присутня майже завжди. Це глибока закономір
ність, безумовно, тому що аналогічне явище існує вже на 
рівні фонеми. Гак, «хоча первинна задача дескриптивного 
аналізу полягає в тому, щоб дослідити фонеми з точки 
зору їх ролі в референційній функції (тобто ролі в ототож
ненні й розрізненні висловлень), це не вичерпує їх ф унк
ціонального навантаження» [7, 69], наприклад, виділяють 
«Два типи р» за експресивністю, причому одне з них 
сильно аспіроване — виражає огиду и відмову [7, 69].

Знов-таки міф і тут не являє особливої винятковості. 
«Відправник не може не виражати свого віднош ення до 
всіх інших факторів акту мовлення — своїх слухачів, сти
лю свого повідомлення, коду, що використовується, кан а
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лу зв ’язку, своєї теми й обстановки, у якій відбувається 
спілкування. Зовніш ній спостерігач може, звісно, інтері 
претувати мовленнєвий акт як  експресивний у терміна» 
усіх цих факторів, звертаю чись до них по черзі. Однак! 
головна етнографічна проблема полягає у встановленні 
того, які типи експресивних функцій є присутніми ф акі 
тично, входячи в наміри або сприймаю чись учасниками 
акту мовлення. Які типи , так би мовити, «кодуються» і 
«декодуються» ?» [7, 70-71 ].

Д ослідж ення того, як мовленнєві функції розподіляю ть! 
ся в наборі ситуацій поведінки, викликає низку п роб лем  
Зокрема, один і той же акт м овлення можна розглянути в; 
термінах усіх семи типів ф ункцій , причому в самий різі 
ний спосіб. Р. Якобсон пропонує вважати, шо ф у н к ц і 
всіх типів завжди є співприсутнім и, і певний акт м овлені 
ня розглядати як  такий , щ о характеризується певною  іе і 
рархією ф ункц ій . Так, експресивна функція може сигналі! 
зуватися інтонацією  й домінувати над реф еренційною і 
Разом з тим , Д. Хаймс пиш е, щ о останній у наш ій куль! 
турі зазвичай надається більше значення, ніж інш им ф у н і 
кціям, тому в разі конфлікту між референційним й е к с п | 
ресивним  змістом повідомлення перш ий (референційнийі 
перемагає. Але можливість такого конфлікту вказує н а  т„. 
щ о не всі повідомлення містять таку ієрархію ф ункцій , І 
якій одна з них є домінуючою. Деякі акти м овлення мсх 
жуть мати декілька функцій у їх рівновазі -  гармонічні: 
або конфліктую чій [7, 71 -721.

Взагалі ж повідомлення або якась ознака мають ту Ч! 
іншу ф ункцію  в поведінці тільки для певних класів учас* 
ників м овленнєвого акту. Н априклад, для лю дини, я к  
нічого не знає про відповідну мову, певний акт мовленн; 
може мати директивний см исл, але бути при цьому позбаі 
вленим  будь-якого рєф еренційного смислу. Інш ий приі 
клад непорозуміння бачимо в ситуаціях, коли засвоюєтьс 
тільки референцій ний см исл повідомлення, а не йог 
експресивний або директивний зміст, тому що одержува 
не знає умовностей або коду, що відомі Відправнику і1 
п ов’язані з цим и ситуаціями. «Коротко каж учи, ф ун кц ’ 
м овлення мають бути визначені відносно ситуацій вико 
ристання мовлення» [7, 75].
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Природно, шо правильне визначення функції (ф ункцій) 
ідомлення настільки важливе для учасників ком уніка- 

П вного акту, ш о від такого визначення залеж ить безпосе
редньо успіш ність цього акту. З інш ого боку, ця проблема 
не може не сам овиявлятися за тих чи інш их обставин , зо- 

м а  коли розрізняю ть см исл буквальний 
(пеферєнційний) і смисл так званий езотеричний (тоді 
повідомлення виконує метамовну ф ункцію ). У «Євангелії 
від Матфея» читаємо: «Вышсд же в день тот из дома, И и 
сус сел у моря. 2 И собралось к Нему множ ество народа, 
так-что Он вош ел в лодку и сел. а весь народ стоял на 
берегу 3 И поучал их много притчам и, говоря: вот, выш ел 
сеятель сеять; <>  9 Кто имеет уши слы ш ать, да слыш ит! 
10 И приступивш и ученики сказали Ему: для чего п р и 
тчами говориш ь им? 11 Он сказал им в ответ: для того, 
что вам дано знать тайны  Ц арствия Н ебесного, а им не 
дано; 12 И бо, кто имеет, тому дано будет и приум нож ит
ся; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет; 13 
Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и 
слыша не слы ш ат, и не разумеют; 14 И сбы вается над н и 
ми пророчество И саии, которое говорит: «слухом услы 
шите, и не уразумеете; и глазами смотреть будуєте,и не 
увидите;<>« 16 Ваши же блаженны очи, что видят, и  уш и 
ваши, что слыш ат; 17 Ибо истинно говорю  вам, что м н о 
гие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, 
и не видели, и слы ш ать, что вы слы ш ите, и не слы ш али. 
18 Вы же вы слуш айте ЗН А Ч Е Н И Е  притчи о сеятеле: 19 
Ко всякому, слуш аю щ ему слово о Ц арствии и не разуме
ющему, приходит лукавы й и похищ ает посеянное в серд
це его: вот кого  означает посеянное при дороге. 20 А п о 
сеянное на кам енисты х местах означает того, кто слы ш ит 
слово и тотчас с радостью приним ает его 21 Н о не имеет 
в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или 
гонение на слово, тотчас соблазняется 22 А посеянное в 
тернии означает того, кто слыш ит слово, но  забота века 
сего и обольщ ение богатства заглушает слово, и оно бы ва
ет бесплодно. 23 П осеянное же на доброй земле означает 
слышащего слово и разумеющ его, которы й и бывает п л о 
доносен, так-что  ин ой  приносит плод во сто крат, иной в 
Шестьдесят, а ин ой  в тридцать» [3, 14-15].
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Такий різновид реалізації метамовної функції полягає 
тому, шо автор тексту говорить про своє власне повідоу 
лення. У мовах існують спеціальні вирази, шо задають ш 
функцію, їх називають (А, Вежбицька) метатскстовим 
операторами (метатекст -  текст у тексті).

«Класичний» міф виконує передусім (а може -  виклю 
чно) референційну ф ункцію , коли ми розглядаємо його я 
мовленнєвий стереотип. Один із способів довести цс - 
перебрати всі можливі функції, шо нагадуємо, відповіла 
ють семи факторам мовленнєвого акту. Вже вказувалося 
шо міф може виконувати експресивну функцію , але длі 
класичного міфу виділення Відправника в акті мовленні 
навряд чи можливе, оскільки такі міфи автора відомого ні 
мають. Директивна функція є ймовірною, але на тлі рефе 
ренційноі. Поетична виділяється відповідно В ПОЄТИЧНИ) 
міфах. Контактна й контекстуальна -  на наш погляд, не
можливі, оскільки чітко протиставлені референційній 
яка, до речі, проявляться і в самих назвах міфії 
(відповідно -  тлумаченні слова «міф») -  «сказання» 
«легенда», «оповідь».

Сократ у діалогу Платона «Протагор» просить протагорг 
дечому навчити: «чуючи твої слова, я зголошуюся й ду
маю, що ти говориш діло: я вважаю, у тебе великий до
свід, ти багато чому навчився, а дещо й сам відкрив. От
же, якщ о ти в змозі ясніш е нам показати, що цноті можнг 
навчитися, не приховуй цього й покажи. -  Приховувати 
Сократе, я не буду, -  сказав Протагор. -  Але як мені вал 
це показувати: чи то за допомогою міфу, які розказуюті 
старі молодим, чи то за допомогою розсуду?» [4, 430] 
(Просимо вибачення за повторне наведення цього фраг
менту, але перший раз він цитувався з інш ої точки зору). 
Ьачимо тут перш за все націлення на тему («цнота»), що є 
вирішальним для референційної теми. Але міф є деш иф
рованим (декодованим), що надає йому на рівні інтерпре
тації метамовну тему («показати за допомогою міфу»), хо
ча сам по собі міф безпосередньо описує сформульовану 
тему, і в межах комунікативного акту це «чисто»’ рефе ре
н ти , ни и текст. Характерно, що йому передують прямі 
вказівки на функцію подальшої оповіді («гадаю, у тебе 
великий досвід, ти багато чому навчився, а дещ о й сам 
відкрив», «не приховуй цього і покажи»).
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* Вказівкою на референційну функцію міфу об’єктивно є 
Еж ення (К. Леш-Стросс), шо міфи й інститути забез- 

п 0 Л у ю т ь  спосіб соціальної комунікації, при якому реплі- 
п ш обмінюються генерації, шо чергуються. Часовий фа- 
ка'  «включається в систему таким способом, шо в нш 
зб у в а є т ь с я  обмін інформацією між минулим і майбут

нім» [2, 125-1261-
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