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ПОНЯТТЯ ЛІНГВОМ ЕНТАЛЬНОСТІ 
в УКРАЇНІСТИЦІ: ВИТО КИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Питання етнічної ментальності і архетипності, які е найсуттєві
шими в історико-філософському ос мисленні етногенезу, для лінгвіста 
інтеріоризуються у феномені лінгвоментальності, теоретична розроб
ка якої в українському мовознавстві пов’язується перш за все із сла
ветним іменем О. О. Потебні. Наукову спадщину великого ученого 
можна кв;іліфікувати як підґрунтя антропоцентристських тенденцій 
у сучасних лінгвістичних дослідженнях, що стосуються аналізу мов
ної картини світу як ментально-вербальної об’єктивації універсуму в 
індивідуально-психічних, національно-специфічних та універсально- 
логічних мисленнєвих процесах. Дослідження, що стосуються цієї 
проблематики, зосереджувались здебільшого на мовно-психологічній 
поведінці окремої особистості та психолінгвістичній специфіці дитя
чого мовлення, і тільки в останні роки питання національної мен
тальності та її вербальної конденсації, порушені великим ученим, 
дістали наукового розголосу (Г. О. Ващенко, Ю. О. Карпенко, 
В. М. Русанівський, Г. Г. ГІочепцов). Зазначимо, що в роботах 
О. О. Потебні закінченої концепції національної ментальності та 
лінгвоментальності немає, але глибокі філософські розміркування у 
ряді праць та деякі його висловлювання заклали підґрунтя і висвіт
лили перспективи для подальшої розробки цих питань.

Ідеї народної ментальності (та З основи лінгвоментальності) були 
виведені О.О.Потебнею з аналізу особистісних трансформацій світо- 
сприйняття.Так, учений, визначаючи у цьому плані існування різниці 
між фізичним і мисленнєвим світосприйняттям кожної окремої лю
дини, пише: “Яким чином під словом “свічка” я можу розуміти те ж 
саме, що і мій співрозмовник, коли органи сприйняття у нас різні, а 
накопичення спогадів (про це) різниться набагато більше за те?” 
[11:109]. А отже, зазначає вчений, “будь-яке... розуміння є водночас 
нерозуміння”[11:110], оскільки кожна людина відрізняється не тільки 
генетичним кодом (генною пам’я тю), ай  — що головне — глибоко 
індивідуальним “накопиченням спогадів” про світ, що є результатом 
особистісних процесів розчленування, діакритизації світу, вилучення 
і збереження тих релевантних ознак оточуючих речей, їх якостей і 
відношень між ними, які і формукіть власне індивідуальне “Я-сприй-
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няття”, “Я-бачення”. Розміркування вченого, таким чином, зосеред
жуються на особливостях специфічних “модусів мислення”, які і яв
ляють собою “фактично розгорнутий і адекватний опис того, що те
пер прийнято позначати терміном ментальність”[6:32], а оскільки 
йдеться саме про вербальну кодифікацію картини світу, то до цих ідей 
О. О. Потебні доцільно застосувати й сучасне поняття лінгвоменталь- 
ності, яке,без термінологічного позначення, великий учений виокрем
лює і деталізує у своїх дослідженнях. Отже, вияв національної мен
тальності залежить від мовленнєвої актуалізації етнопсихолінгвістич- 
ного типу мовця, що розуміється як “інтелектуально-емоційний тип 
особистості зі специфічною структурою мовленнєвої (і немовленнє- 
вої) комунікативної поведінки, яка визначається культурними особ
ливостями тієї спільноти, до якої ця особистість належить”[17:166].

Таким чином, мовна і мисленнєва адекватність мовця являє со
бою не спрощену фіксацію будь-яких сегментів дійсності, а глибин
ний процес вибору характерологічних рис її, які відбивають психічну 
сутність мовця і водночас зумовлені нею. Інакше кажучи, власне мен
тальні процеси суть феномен узагальненого психолого-соціального 
плану, який і зумовлює саме таку актуальність розчленованого та 
подалі синтезованого в мисленні універсуму, феномен, який у вченні 
О. О. Потебні кваліфікується як дух народу. Розуміння цього ґрун
товного явища призвело вченого вслід за В. Гумбольдтом, Г. Штейн- 
талем, П. Лацарусом до необхідності глибинного аналізу етнопсихо
логічних процесів та їх вербалізованих об’єктивацій для пояснення 
індивідуальних та національних особливостей світобачення.

У цьому ж аспекті учений наголошує на необхідності діяльнісного 
підходу до вивчення мовних явшц та урахуванні всього комплекса 
факторів, що зумовлюють процеси розуміння (проблема комуніка
тивного дисонансу, порушена ученим, залишається актуальною і для 
досліджень у галузі теорії комунікації, де аналізуються різноманітні 
мовленнєві технології [див. 15], та когнітивної лінгвістики, “яка оріє
нтована на проблему комунікації і розуміння” [20:98], так, критикую
чи теорію духовних здібностей людини, учений зазначав, що “вона 
нелогічно приймає те, що в нас відбувається, за реальні початки са
мих явищ” [13:56], і ця відсутність каузації між психічними явищами 
пов’язана “з іншим важливим недоліком...з тим, що явища постають 
в ній одночасними і нерухомими членами системи”[13:57]. Оскільки 
ж в реальному житті “постійні хвилювання не можуть бути осягнуті 
нерухомими схемами”[там само], то і предметом цієї науки “є не
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дійсна, а якась мислима, неможлива людина”[там само]. Субстратом 
же душевного життя О. О. Потебня визнає почуттєві сприйняття, а 
подальші внутрішні властивості, що належать до царини психічної 
природи особистості, є “тільки видозміни матеріалу, даного почут
тям” [13:58]. Таким чином, наголошується на каузальній природі пси
хічної організації, динамічному характері психологічних процесів та 
необхідності їх урахування у відповідних дослідженнях. Крім того, 
пояснюючи причини трансформацій почуттєвих сприймань, учений 
відзначає залежність цих процесів від ступеня їхньої внутрішньої ак
туальності, зумовленої аксіологічною реструктурацією особистішої 
психіки у контексті ситуативного взаємовпливу, але ж загальний фе
номен мисленнєвої діяльності, перетворення уявлень в поняття як 
“виключно людську форму думки... може здійснитися тільки через 
посередництво слова” [13:67]. Глибоке розуміння взаємозумовленості 
між особистішою психологією, суб’єктивною природою процесів вер
бальної об’єктивації' і діяльнішим характером мови призвело вчено
го до критики іманентних шляхів її дослідження: “Звичайно ми розг
лядаємо слово в тому вигляді, як воно подається у словниках. Це все 
одно, що розглядати рослину, якою вона є в гербарії, тобто не так, як 
вона справді живе, а як штучно підготоване для цілей пізнання” [14:84]. 
Соціальна ж природа мови детермінує необхідність її аналізу в поліко- 
мунікативних моделях, оскільки “слово тільки в устах іншого може 
стати зрозумілим для мовця, ...мова твориться тільки сукупними зу
силлями багатьох,...суспільство передує початку мови”[13:95]. Але сам 
процес розуміння ускладнюється багатьма факторами, зумовленими 
психофізіологічн ою специфікою особистішого декодування та і влас
не феноменом перетворення сприйнятої дискретної інформації в аб
страговані сенсові категорії. Взагалі ж процеси адекватного розумін
ня “можливі лише завдяки здібності абстрагування, тобто зведення 
дійсної відмінності думок різних суб’єктів до певного мінімуму 
відміностей, завдяки фікції, яка виявляється у прийнятті цього мініму
му за еквівалент повноцінних думок”[13:161].

Визначена О. О. Потебнею сутність лінгвоментальних процесів, 
пов’язувана вчепим з тим, що “слово виражає не весь зміст поняття, а 
одну з ознак, саме ту, яка уявляється народному баченню важливі
шою’̂  12:34], є характерною як для індивідума, тому що “саме в мові 
людина об’єктивує свою думку і завдяки цьому має змогу утримува
ти перед собою і обробляти цю думку”[там само], так і для народної 
свідомості, оскільки “народи складаються з людей... а отже, все зга-
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дане про своєрідність...особистості застосовується і до народу на
стільки, наскільки його єдність є подібною до єдності особистості” 
[11:116]. Так, підкреслюється, що особливості народу, нації визнача
ються через нсихолого-мисленнєву діяльність окремого носія мови. 
Встановлення факту існування національної ментальності, пов’яза
ної з семантико-граматичною будовою мови, належить до найваж
ливіших результатів дослідницької діяльності О. О. Потебні. Зазна
чимо, що вчений усвідомлював і існування універсальних форм логі
чного мислення як загальнолюдських категорій, але не ототожнював 
їх з національними (семантичними), виявляючи найбільшу зацікав
леність в аналізі саме національних ментально-вербальних процесів 
як конденсаторів народної психології, синтезованої в понятті духу 
народа. Полемізуючи з В. Гумбольдтом, О. О. Потебня так визначає 
сутність народного духу, розуміючи його як вищу пізнавальну 
діяльність народу: “Психологія приписала душі стільки окремих 
здібностей творити в собі або випробувати відомі сгани, скільки було 
груп, які не підводяться під одну загальну: радість, печаль — це по
чуття, рішучість, нерішучість — воля, пам’ять, розум — діяльність 
пізнавальна, але почуття, воля, розум не мають загального поняття, 
окрім поняття душі, а тому душі приписані певні можливості розумі
ти, відчувати, маги волю”[11:118]. Отже, дух народу, за О. О. Потеб
нею, являє собою специфічний вимір людського буття, а точніше — 
“не просто “вимір” (позаяк він — безмірність бутт і), а випромінення 
еманації самої суті буття як власне людського”[3:82]. Феномен народ
ного духу розуміється О. О. Потебнею не як щось надсуб’єктне, а як 
діяльнісна сутність, що втілюється у життєвому досвіді людей і виз
начається його діяльнісною природою, скерованою на досягнення 
вічних людських ідеалів. На сучасному етапі саме готебнянське розу
міння народного духу є головним критерієм у визначенні національ
ної ментальності як специфічної риси певного етносу, оскільки саме 
етнічну самосвідомість розуміють як “головну”[7:110] та “мабуть, 
єдину обов’язкову ознаку етносу”[21:111].

Отже, окресливши філософську модель народного духу, національ
ної ментальності, О. О. Потебня визначає і ті складові, що сприяють 
формуванню і становленню цього феномену, до яких відносить мову, 
міфологію, релігію та народну творчість. Зазначимо, що сучасні дос
лідники, визначаючи такі чинники, скеровуються на вивчення 
відмінностей в організації, функціях та засобах опосередкування ко
мунікативних процесів, що корелюють як з екстрглінгвальними, так
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і з власне мовними, психолінгвістичними та загальнопсихолопчни- 
ми складниками. У цьому аспекті важливим уявляється аналіз типо
вої приналежності етносу та його значущості, домінуючих у цьому 
етносі релігійно-конфесіональних уподобань, психофізіологічних ха
рактеристик мовців, загальної оцінки соціального середовища, де 
вони існують. Беруться до уваги і чинники, пов’язані з культурною 
традицією, соціатьними характеристиками спілкування, а також оз
наки, що визначають специфічні мовні моделі поведінки (фрейми, 
сценарії поведінки), як-от: існування усталених етикетних форм ко
мунікації, системи мовних стереотипів, символічної системи, психо
лінгвістичної організації мовленнєвої або ж іншого виду діяльності 
та ін. Таким чином, сучасна наука використовує і розвиває те науко
ве підґрунтя, що його закладено великим ученим.

Серед указаних елементів формування феномену народного духу 
О. О. Потебня беззаперечно визнає особливу роль мови (пор. з тверд
женням В. Антоновича, який зазначав, що мова — це лише “зверхня 
ознака” [1:32]), оскільки мова — це “дім духу”, це надзвичайний склад
ник людського єства, а відповідно, і тієї спільноти, що об’єднана мо
вою. Ще Симеон Новий Богослов писав: “І власний дух твій, або душа 
твоя, і вся є в усьому розумі твоєму, і все слово твоє- в усьому духові 
твоєму, нероздільне' і незливанно”. О. О. Потебня, погоджуючись з 
В. Гумбольдтом у тому, що “мова є річище, яким дух може котити свої 
хвилі з твердою впевненістю, що джерела, до яких вони його підво
дять, ніколи не висохнуть” [11:116], звертається і до визначення філо
софської сутності мови:“ мови тому тільки слугують позначеннями дум
ки, що вони суть засоби перетворення первинних, до-мовних елементів 
думки і тому можуть бути названі засобами утворення думки”[11:118].

Зв’язок же між мовою і нацією, за думкою вченого, є аж ніяк не 
зовнішнім, а глибинним, таким, що сягає процесів мислення, свідо
мості. Отже, увага вченого до мови як маніфестанта національної 
ментальності, актуалізація ролі мови як критерія об’єктивації націо
нального універсуму, наукові результати його досліджень та їх перс
пективність спричинили до подальшого наукового розголосу думок 
вченого на сучасному етапі розвитку українського мовознавства , бо 
саме тепер “концентрація етнічної специфіки переважно в царині ду
ховної культури й у психолінгвістичній галузі набуває дедалі шир
ших масштабів” [18:28].

Актуальність досліджень у визначенні національної картини світу, 
втіленої в ментальних та лінгвоментальних процесах, засвідчується по
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явою в останні роки низки наукових праць, орієнтованих на виявлення 
власне української специфіки в мисленнєвих та ментально-вербальних 
об’єктиваціях. Це роботи, присвячені актуальним сучасним співвідно- 
шеннням мовне-національне [див.2;22], ґрунтовні роздуми щодо єди
ного мовно-образного та культурного простору української менталь
ності [6; 16], це і філософські розміркування про загальний стан украї
нської духовності [2;3;8; 10;19]. Проблема ж української лінгвоменталь- 
ності тільки-но набуває свого наукового розголосу, хоча аналіз націо
нальних особливостей не тільки зовнішньої (формальної), а й внутріш
ньої (семантичної) сторони мови, що детермінує національне мислення 
чи ширше- сприйняття, “картину світу”, належить цс» найактуальніших 
завдань українського мовознавства. Потрібне вирішення у цьому ас
пекті завдань, пов’язаних з питаннями мовної етнопсихології у когні- 
тивно-комунікативному плані, що дозволить виявити національну спе
цифіку концептуальних актуалізацій у мисленнєвих процесах, принци
пи опису яких знаходимо у працях з міжкультурної психології. Крім 
того, розв’язання цього питання дозволить встановити ідіоетнічне та 
універсальне, загальнолюдське у складі ментально-вербальних процесів 
українського етносу. Видається доцільною й увага до реалізації націо
нальної паравербаліки як специфічного засобу об’єктивації універсу- 
му, оскільки розробки у цьому аспекті, на жаль, пов’язуються здебіль
шого з російськими чи іноземними дослідженнями (А. Акішина та X. 
Кано, Г. Колшанський, В. Проннйюв та П. Ладанов, Т. Щокин, Е. Берн, 
Д. Морріс, Д. Ньєренберг, Г. Калеро, А. Піз та ін.) або з їх штучною 
трансплантацією в українське середовище. Звичайно, глибинний аналіз 
української лінгвоментальності передбачає опрацювання нейро- 
лінгвістичних аспектів особистісної психології, що сприятиме поглиб
леному розумінню тих початкових “невиразних бажань”, які і форму
ють ще на рівні нейронному національну мовну картину світу, бо “у 
своєрідність національної психіки... можна проникнути через мову в її 
повсякденному функціонуванні” [9:122]. Цей аналіз уявляється можли
вим через певне структурування мовленнєво-психологічних актуалізацій 
у полікомунікативних моделях, основні механізми яких зосереджують
ся на процесах узагальнення оточуючого світу (генералізації), вибірко
вості його діакритизації і декодування та власне індивідуалізації.

Отже, дослідження великого ученого являють собою глибинні пси
хологічні та філософські підґрунтя української наукової думки і “зна
ходять несподіване підтвердження в нових лінгвістичних теоріях, які 
становлять незмінний інтерес”[5:18].
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