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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми дослідження. Одним із пріоритетних завдань сучасної 

науки про мову є вивчення особливостей лінгвальної репрезентації когнітивних 
структур як особливих форм кодування і зберігання інформації в людській 
свідомості. Це питання є ключовим для всіх когнітивно орієнтованих лінгвістичних 
напрямків, однак специфічним є ракурс розгляду зазначеної проблематики в межах 
кожного з них. Когнітивна лінгвістика і психолінгвістика займаються вивченням 
загальних принципів організації знань у свідомості людини за допомогою 
когнітивних структур різної конфігурації: концептів, фреймів, гештальтів та ін. 
Базовим завданням лінгвокультурології та етнолінгвістики є опис відповідних 
ментальних утворень у контексті їх змістової, функціональної, етнокультурної 
специфіки. У той же час спільним для всіх напрямів є вибір когнітивної моделі як 
універсального механізму опису мовних репрезентацій різних форм знання і 
пізнання. 

Метод когнітивного моделювання спирається на положення про те, що 
концептуальні системи людини базуються на чуттєвому досвіді, а отже, думка в 
своїй основі образна, і навіть об’єкти, які неможливо сприйняти за допомогою 
органів чуття, концептуалізуються шляхом апеляції до образу. Концептами такого 
роду є більшість так званих констант культури, опис яких є одним з 
найпопулярніших напрямків лінгвістичних досліджень у славістиці 2000-х рр., про 
що свідчить велика кількість індивідуальних і колективних монографій та 
дисертаційних робіт відповідної тематики [Дорофеєва 2002; Воркачов 2003, 2007; 
Голубовська 2004; Кононенко 2004; Слухай 2005; Погосян 2005; Степанов 2007; 
Вільчинська 2008; Близнюк 2008; Сахнюк 2014; Черненко 2016 та ін.], а також поява 
кількох концептуальних антологій та збірників-концептуаріїв [Степанов 2001; 
Карасик, Стернін 2005–2011; Залізняк, Левонтіна, Шмельов 2005, 2012; 
Піменова 2005 та ін.]. Однак, незважаючи на підвищену увагу лінгвістів до 
концептів абстрактної природи, належної теоретичної розробки згадане явище досі 
не отримало. На сьогоднішній день у русистиці представлено лише декілька 
невеликих за обсягом досліджень, присвячених окремим аспектам формування і 
функціонування концептів абстрактних об’єктів [Попова 2003; Чернейко 1997; 
Карасик 2002; Єфімчук 2014], проте питання систематизації теоретичних відомостей 
щодо специфіки їхньої структури, типології та співвідношення з іншими типами 
концептів залишається дискусійним. Саме тому перспективним є аналіз 
особливостей лінгвокогнітивного моделювання абстрактних концептів на прикладі 
концепту ВІЧНІСТЬ як “майданчика” реалізації специфічних структурних 
характеристик зазначеного лінгвоконцептуального явища. 

З одного боку, актуальність дослідження концепту ВІЧНІСТЬ як категорії, тісно 
пов’язаної з поняттям часу, підтверджується стійким інтересом лінгвістів до 
вивчення загальних особливостей концептуалізації часу, розгляду різних аспектів 
співвідношення наукового, релігійно-філософського понять часу та його наївно-
інтуїтивного образів, що об’єктивуються в мові [Яковлева 1994; Булигіна, 
Шмельов 1997; Падучева 2000; Арутюнова 2002; Evans 2004; Шведова 2006], опису 
різних темпоральних концептів [Яворська 1997; Чугунова 2009; Кошелев 2010; 
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Ухнальова 2015], виявленню універсальних та етноспеціфічних елементів у їхніх 
змістових структурах [Толстая 1995; Михеєва 2003; Вендіна 2007, Левкієвська 2009; 
Радзієвська 2010; Чорна 2010]. 

З другого боку, доцільним є дослідження ВІЧНОСТІ як самостійного концепту, 
в якому зорганізована система людських уявлень про життя і смерть, молодість і 
старість, безсмертя і потойбічне життя [Смоліна 2007]. Зазначений концепт є 
константою [Степанов 2001] та “екзистенційною установкою” [Вишеславцев 1955] 
російської культури в цілому. Ідея ВІЧНОСТІ є об’єктом постійних наукових пошуків 
представників російської філософії та культурології [Гуревич 1984; Гайденко 2001; 
Астапов 2004; Смоліна 2007]. Натомість у русистиці цей концепт практично не 
представлений. В опублікованих на сьогоднішній день працях розглянуто лише 
окремі аспекти походження концепту ВІЧНІСТЬ [Степанов 2001], здійснено опис 
релігійних чинників його формування [Постовалова 2011, 2014], з’ясовано деякі 
особливості його співвідношення з концептом часу [Рябцева 1997; Яковлева 2004; 
Широкова 2010].  

Таким чином, актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена 
необхідністю систематизації теоретичних відомостей про природу, структуру й 
особливості когнітивного моделювання абстрактних концептів, а також 
необхідністю системного опису й аналізу змістової структури концепту ВІЧНІСТЬ як 
однієї з констант російської лінгвокультури. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота має безпосередній зв’язок із науковими розробками Інституту філології 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка в межах 
затвердженої Міністерством освіти і науки України теми «Мови та літератури 
народів світу: взаємодія та самобутність» (№ 11БФ044-01). 

Мета дослідження – визначення та аналіз комплексу когнітивних моделей 
вічності та засобів їх мовної об’єктивації в російській культурі. 

Дослідження передбачає розв’язання таких завдань:  
1) обґрунтувати лінгвокультурне значення концепту ВІЧНІСТЬ як константи 

російської культури;  
2) систематизувати теоретичні відомості про абстрактні концепти та їхні 

специфічні ознаки; проаналізувати особливості когнітивного моделювання 
абстрактних концептів;  

3) розглянути комплекс релігійних та міфологічних уявлень про вічність, 
зіставити їх із загальнонауковими моделями вічності та простежити їхній вплив на 
формування відповідного концепту в мовній свідомості носіїв російської 
лінгвокультури; 

4) проаналізувати особливості вербалізації метафоричних та дискурсивних 
когнітивних моделей вічності на матеріалі російської мови. 

Об’єкт дослідження. Лексико-фразеологічні вербалізатори лінгвокогнітивних 
моделей вічності. 

Предмет дослідження. Особливості репрезентації когнітивних моделей 
об’єктивації вічності в російському лінгвокультурному просторі. 

Матеріал дослідження. Основними джерелами досліджуваного матеріалу є 
словники (етимологічні, історичні, тлумачні, перекладні, фразеологічні, 



3 

 

пареміологічні, діалектні, словники синонімів; словники поетичних образів, 
метафор, епітетів; етнолінгвістичні словники, насамперед, етнолінгвістичний 
словник “Славянские древности” (М., 1995–2012), матеріали асоціативних 
тезаурусів російської мови, фольклорні тексти і твори російської художньої 
літератури, відібрані за допомогою Національного корпусу російської мови (2003–
2016). 

У роботі використовувалися описовий, зіставний та індуктивний методи 
дослідження з залученням прийомів спостереження, порівняння, узагальнення, 
інтерпретації, класифікації, систематизації даних; метод когнітивного моделювання 
реалізований у синтезі з методиками концептуального аналізу, що охоплює 
елементи етимологічного, дефініційно-компонентного, семантичного, 
пареміологічного, дистрибутивного опису, а також елементи контекстологічного та 
дискурсивного аналізів. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше реалізовано 
систематизацію лінгвістичних відомостей щодо структурних і типологічних 
особливостей концептів абстрактних об’єктів як специфічного явища в загальній 
концептуальній системі; вперше реалізовано комплексний опис особливостей 
формування та вербалізації змісту концепту ВІЧНІСТЬ (як базового світоглядного 
концепту та константи російської культури) на основі синтезу 
лінгвокультурологічного, етнолінгвістичного, теолінгвістічного, 
лінгвофілософського підходів до аналізу концептуальних структур.  

Теоретичне значення дослідження полягає у систематизації лінгвістичних 
розробок в аспекті визначення поняття когнітивної моделі та в узагальненні 
теоретичних відомостей щодо особливостей когнітивного моделювання абстрактних 
явищ; отримані результати збагачують загальну теорію типології концептів, роблять 
внесок в осмислення особливостей функціонування концепту ВІЧНІСТЬ у російській 
лінгвокультурі в аспекті його взаємодії з іншими ключовими культурними 
константами (зокрема, з категоріями часу, життя, смерті). Застосований у роботі 
синтетичний підхід, який базується на об’єднанні різноспрямованих лінгвістичних 
методик аналізу концепту, може бути використаний у дослідженні особливостей 
мовної об’єктивації інших світоглядних концептів різних національних 
концептосфер. 

Практичне значення наукових результатів полягає в можливості 
використання результатів дослідження в курсах з когнітивної лінгвістики, 
лінгвокультурології, етнолінгвістики. Матеріали дослідження можуть бути 
застосовані при підготовці навчально-методичних розробок з відповідних курсів, а 
також у лексикографічній практиці укладання словників концептів російської 
лінгвокультури. 

Особистий внесок здобувача. Усі викладені в дисертації результати отримані 
одноосібно, усі статті написані без співавторів.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 
висвітлено в доповідях на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях: 
на Всеукраїнській науковій конференції за участю молодих вчених “Філологічна 
наука в інформаційному суспільстві” (10.04.2014, Київ), Міжнародній науковій 
конференції “Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми” (9.10.2014, Київ), 
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Всеукраїнських наукових читаннях за участі молодих вчених “Дух нового часу у 
дзеркалі слова і тексту” (8–10.04.2015, Київ), Міжнародній науковій конференції 
“Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному контексті” (8.10.2015, Київ), 
Міжнародній науковій конференції “Urgent problems of Philology and Linguistics” 
(15.11.2015, Будапешт), Всеукраїнських наукових читаннях за участі молодих 
вчених “Мова і література в глобальному і локальному медіапросторі” (5–6.04.2016, 
Київ). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладені в семи 
публікаціях, чотири з яких опубліковані у виданнях, затверджених Міністерством 
освіти і науки України як фахові, дві статті – у зарубіжному та міжнародному 
виданнях, індексованих у наукових каталогах і наукометричних базах даних Index 
Copernicus, ScholarGoogle, CiteFactor, Research Bible, РИНЦ та ін. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків і списку використаних джерел (314 позицій). Загальний обсяг 
дисертаційного дослідження становить 246 сторінок, основний зміст дисертації 
викладено на 214 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
У вступі визначено актуальність дослідження, обґрунтовано вибір теми, 

визначено мету та основні завдання дисертації, окреслено матеріал, об’єкт та 
предмет дослідження, сформульовано його новизну, теоретичне та практичне 
значення, висвітлено структуру роботи, подано відомості про апробацію основних 
результатів та опубліковані публікації. 

У першому розділі “Концепт ВІЧНІСТЬ як об’єкт лінгвокогнітивного 
моделювання” здійснено аналіз лінгвістичних досліджень концепту ВІЧНІСТЬ як 
константи російської культури; на основі ключових лінгвістичних концепцій 
проведено систематизацію теоретичних відомостей про структуру і типологію 
абстрактних концептів як специфічного явища в загальній концептуальній системі; 
окреслено напрямки розробки поняття когнітивної моделі в сучасній науці, 
виявлено особливості когнітивного моделювання абстрактних концептів. 

Концепт ВІЧНІСТЬ, який вважається однією з констант російської 
лінгвокультури, є феноменом складної природи, що акумулює в собі багатовіковий 
досвід рефлексії людської свідомості над питаннями про час і його незворотність, 
життя та його швидкоплинність, смерть і безсмертя. ВІЧНІСТЬ розглядається в 
тісному взаємозв’язку з концептом ЧАС. Головні аспекти лінгвістичного аналізу 
особливостей взаємовідношень часу і вічності зводяться до розгляду останньої як 
референта темпоральних конструкцій минулого й майбутнього, старого і нового, 
нескінченної тривалості й миті теперішнього. Однак, незважаючи на тісний зв’язок з 
феноменом часу, вічність постає явищем дещо інакшої природи: на відміну від усіх 
темпоралій вона є невимірним феноменом, що кодується за допомогою 
абстрактного концепту. 

Абстрактні концепти – це особливий тип концептів, протиставлений, з одного 
боку, предметним культурним концептам (артефактні, ландшафтні, природні 
концепти, антропо- і зооконцепти), а з другого, – ознаковим та акціональним. 
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Об’єктами абстрактних концептів є складні феномени, які формуються не на базі 
відчуття, а на основі розуміння, і відносяться до сфери духовного, а не 
матеріального. 

Незважаючи на те, що саме цей тип концептів представлений в переважній 
більшості лінгвоконцептуальних описів, термін “абстрактний концепт” вживається 
науковцями досить рідко. Здебільшого використовується номінація “культурний 
концепт”, що набула поширення, у тому числі, завдяки авторитету 
фундаментального видання “Культурні концепти” серії “Логічний аналіз мови” 
(М., 1991). Проте, цей термін є дещо “невдалим” [Чернейко 1995] з огляду на 
відсутність об’єктивних критеріїв визначення культурної значущості того чи іншого 
концепту, що здебільшого визначається кожним автором інтуїтивно [Слухай, 
Снитко, Вільчинська 2011]. Досить часто зустрічаються різноманітні альтернативні 
визначення (пор. “константа культури” Ю. Степанова, “культурна домінанта” 
В. Карасика, “телеономний концепт” С. Воркачова). Згадані терміни 
використовуються з метою маркування специфічних ознак досліджуваних 
феноменів, проте вони не враховують жодних структурних особливостей окремих 
типів концептів. Саме тому деякі дослідники використовують терміни “абстрактний 
концепт” (З. Попова), “концепт абстрактного імені” (Л. Чернейко) або “абстрактно-
емоційний концепт” (В. Кононенко) для визначення концептів світоглядних 
категорій, емоцій, відчуттів тощо. Абстрактні концепти відрізняються від ознакових 
й акціональних. Репрезентантами останніх також є абстрактні імена, проте вони 
кодують не цілісні абстрактні об’єкти, а лише окремі їхні властивості та ознаки (пор. 
ЧАС, БОГ, ДУША та БІЛИЗНА, БІГ).  
 Специфічні риси абстрактних концептів досліджувались у працях 
Л. Чернейко, З. Попової, Л. Гуревич, М. Колокольникової, С. Іванової та інших. У 
більшості визначень абстрактного концепту зазначаються дві характерних риси 
цього феномену – це відсутність предметного референту в об’єктивному світі та 
неможливість бути сприйнятим за допомогою органів чуття. Ці дві особливості 
зумовлюють специфіку структури абстрактного концепту, а саме домінантну 
позицію образної компоненти щодо понятійного змісту. Метафоричне “наповнення” 
абстрактних об’єктів відбувається саме завдяки образу. Відповідно, лише шляхом 
його експлікації можливий адекватний лінгвістичний опис зазначеного явища. 
Метафорична когнітивна модель використовується в авторитетних лінгвістичних 
методиках аналізу концептів непредметних явищ (зокрема, йдеться про теорію 
метафоричних моделей і образних схем Дж. Лакоффа, теорію “речових конотацій” 
В. Успенського, гештальтно-асоціативну модель Л. Чернейко). Проте, результати 
метафоричного моделювання можуть бути розширені завдяки опису типових 
комунікативних ситуацій апеляції до вербалізаторів абстрактного концепту (див. 
праці Т. Булигіної, О. Шмельова, І. Голубовської, О. Падучевої). Один з 
найяскравіших прикладів застосування такої методики в русистиці – концепція 
когнітивно-дискурсивного моделювання, згідно з якою, найбільш вагомі елементи 
змістової структури концепту виявляються не в системі мови, а в актах 
безпосередньої комунікації [Яроцька 2013]. Тлумачення змісту вербалізаторів 
концепту в контексті висловлювання дозволяє визначити, що думають носії тієї чи 
іншої лінгвокультури про відповідний абстрактний об’єкт, яке місце у системі їхніх 
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цінностей він займає [Лассан 2002]. Саме тому синтез методик метафоричного та 
когнітивно-дискурсивного моделювання видається більш ефективним шляхом 
дослідження абстрактних концептів, і, відповідно, саме такий підхід реалізовано в 
дисертаційній роботі на прикладі концепту ВІЧНІСТЬ. 

У другому розділі “Міфологічні, релігійні, загальнонаукові джерела 
формування лінгвокогнітивних моделей вічності” йдеться про екстралінгвістичні 
фактори формування й функціонування основних лінгвокогнітивних моделей 
вічності, а саме про комплекс міфологічних і релігійних уявлень, а також 
філософських і природничо-наукових концепцій, що мали безпосередній вплив на 
становлення досліджуваного концепту в російській лінгвокультурі. 

ВІЧНІСТЬ за своїм походженням є релігійним концептом. Його виокремлення в 
російській концептосфері пов’язують з поширенням християнства і подальшим 
закріпленням православ’я як домінантної конфесії на територіях проживання носіїв 
російської мови та культури [Гуревич 1987]. У загальнохристиянських конфесійних 
текстах і в богословських текстах православ’я простежується тенденція тлумачення 
вічності, з одного боку, як божественної властивості, Божої благодаті (вербалізатори 
вир. вечная благодать, вечное блаженство, вечная радость, вечное веселие), з 
другого – як Божої кари у вигляді нескінченних мук грішників (вечная мука, вечная 
кара, вечный огонь). На метафоричному рівні протиставлення двох вічностей 
реалізується в образах абсолютного верху, світла, сонця (свет невечерний, небесный 
Иерусалим) й абсолютного низу, землі, вогню (непроходимая пропасть, геенна 
огненная). Християнська концепція благої вічності стала джерелом ознак 
позачасовості й надчасовості у структурі зазначеного концепту. Саме таке 
тлумачення для християнської моделі є домінантним. У той же час, периферійна для 
релігійної моделі традиція тлумачення вічності як надмірної довготривалості, такої, 
що набридає і мучить, стала найбільш актуальною для профанної свідомості 
пересічного носія російської лінгвокультури (визначення вічності як тривалості 
послідовно займає перші позиції у тлумачних словниках російської мови, 
починаючи з ХIX ст. і дотепер).  

Варто зауважити, що релігійна модель вічності була сприйнята російською 
культурою не в чистому вигляді, а за посередництвом так званого “народного 
православ’я” – це синкретичний комплекс космогонічних і есхатологічних уявлень, 
утворених внаслідок накладання християнського знання на стійкі образи 
слов’янського язичництва.  

Російська народна культура як частина слов’янської духовної традиції 
пропонує специфічний міфологічний образ вічності, який моделюється комплексом 
архаїчних уявлень про смерть як про вихід душі з тіла у “той світ”. Зокрема, 
міфологічне коріння мають широко представлені в російській мові просторові 
метафоричні моделі вічності як місця, куди потрапляє душа померлого (пор. вир. 
отойти в вечность, переселиться в вечность, отлететь в вечность), вічності як 
водойми (погрузиться в вечность, кануть в вечность), вічності як саду 
(переселиться в вечные сады ‘диал. умереть’). 

Наукове пізнання феномена вічності здійснювалось здебільшого в контексті 
вирішення питань про природу часу і суміжних з ним категорій. Так, більшість 
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філософських концепцій вічності – від античності до сучасності – побудовано 
навколо трьох традиційних уявлень про вічність. 

Темпоральна модель полягає у тлумаченні вічності як часу у його 
нескінченній тривалості. Джерелом цієї концепції є думка про те, що час ніхто не 
створював, він існував і буде існувати завжди, а відповідно не має ані початку, ані 
кінця. Зокрема, такий погляд на природу часу знайшов відображення у працях 
Аристотеля, який визначав вічність як нескінченну зміну моментів “тепер”. Думка 
Аристотеля має дещо спільне з ньютонівською концепцією тлумачення часу як 
одновимірного континууму моментів, що послідовно змінюються один одним, 
мають однаковий статус і жоден з яких не маркується як початковий або кінцевий.  

 Ієрархічна модель полягає у позиціонуванні вічності як реальності вищої 
відносно до часу. Джерелами цієї моделі є праці Платона і Плотіна, серед яких 
першому належить відоме визначення часу як рухливого образу вічності, а другому 
– ідея про божественну природу вічності. Ієрархічна модель активно розвивалася у 
філософії епохи Середньовіччя. Відповідно до принципу креаціонізму, час 
розглядався як створений Богом з вічності, яка існувала до нього, існує всередині 
нього і буде існувати після нього. Важливий конститутивний елемент вічності, на 
якому акцентували увагу середньовічні мислителі (зокрема, Августин Аврелій, 
Боецій, Фома Аквінський та ін.), – це цілісність вічності на відміну від розібраного 
на моменти часу.  

Історична модель вічності генетично пов’язана з ієрархічною. Відповідно до 
неї надчасова реальність вічності розширюється за рахунок ідеї щодо можливості 
резервації часу. Вихід історії у вічність визначається головною метою людського 
існування, тобто джерелом історичної моделі вічності є лінійна концепція часу. 
Варто зазначити, що ідея спрямованості часу здобула обґрунтування у фізиці ХХ ст. 
Зокрема, нове уявлення про час у науці пов’язане з теорією відносності Ейнштейна, 
згідно з якою час залежить від заданої системи відліку, а події, які є одночасними в 
одній системі відліку, будуть неодночасними в іншій системі. В незворотньому 
ймовірнісному описі минуле і майбутнє відіграють різні ролі, що призводить до 
включення вектору часу у фундаментальний фізичний опис (Й. Пригожин). Про 
спрямованість часу у фізиці згадується і в контексті міркувань про зміст другого 
закону термодинаміки, де її пов’язують із зростанням ентропії. Вчені говорять про 
те, що термодинаміка вперше ввела в фізику історію, що призвело до зближення 
наукового і психологічного уявлення про час, що рухається разом із простором до 
стану, в якому ентропія максимальна. Пошук компромісного варіанту між 
традиційним і новим уявленням про час є предметом актуальної дискусії у сучасній 
фізиці. 

Кінець ХІХ – початок XХ ст. ознаменовані виробленням нових алгоритмів 
вирішення протиставлення часу і вічності. Зокрема, це питання стало однією з 
центральних проблем, досліджуваних представниками “російського духовного 
ренесансу” – В. Соловйовим, П. Флоренським, Е. Трубецьким, М. Бердяєвим та ін.  

Для російської філософської думки межі століть характерні дві особливості, 
що зумовлюють специфіку вирішення питання про вічне і вічність. По-перше, це 
тенденція розгляду філософської проблематики у національному контексті. Так, 
питання про вічність розглядається представниками російського духовного 
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ренесансу, перш за все, не у світлі світової історії, а як ключове й фундаментальне 
питання національної російської культури. Зокрема, у працях В. Соловйова 
занепокоєння вічним (рос. беспокойство о вечном) проголошується національною 
ідеєю.  

Другою важливою особливістю російської культури в цілому і, в тому числі, 
російської філософії кінця ХIX – першої половини XX ст. є глибинний зв'язок зі 
світоглядними установками християнства. Наслідуючи християнську традицію 
вирішення проблеми взаємовідносин часу та вічності, представники російської 
релігійної філософії тлумачать вічність реальністю вищою над часом, послідовно 
ілюструючи цю ідею за допомогою метафор часу як хвороби / вічності як ліків, часу 
як переможеного / вічності як переможця, часу як падіння / вічності як сходження.  

У сучасній філософській думці питання вічності розглядається переважно в 
контексті кризи традиційних моделей часу, що стартувала на початку ХХ ст., і 
поступово призвела до різких змін в уявленнях про досліджуваний феномен. Місце 
вічності як мети світової історії і сенсу людського життя зайняло сьогодення, 
розпочалася “тиранія моменту теперішнього” (Д. Хапаєва). 

На думку вчених, сучасне суспільство відмовляється від вічності на користь 
тимчасовості. Доказом цієї тези є притаманна сучасному суспільству пристрасть до 
мас-медіа, що генерують численні продукти у форматі “тут і тепер”. Сучасна 
людина компенсує “потребу” досягнення повноти часів за рахунок максимального 
заповнення свого буття темпоральністю, авторитет моменту перемагає авторитет 
вічності. Філософська і культурологічна модель вічності заміщується віртуальним 
середовищем – штучним замінником вічності в сучасній культурі. Зокрема, сьогодні 
Інтернет претендує на виконання таких традиційних “функцій” вічності, як: 
подолання часопросторової обмеженості (Інтернет як пространство без начала и 
конца; бесконечное, незамкнутое, безлимитное пространство), накопичення і 
резервації інформації та надбання соціуму, історії, культури (глобальный всемирный 
архив, бесконечное в размерах хранилище, глобальная всемирная библиотека), і 
навіть здатність виступати простором посмертного буття (йдеться про сервіси 
автоматичної підтримки цифрового життя користувачів після смерті за допомогою 
так званих чат-ботів на кшталт “Googledeath”, “If I die”, “Pass my will” та ін.).  

У третьому розділі “Особливості вербалізації когнітивних моделей вічності 
в російській лінгвокультурі” надано опис та детальний аналіз базових 
метафоричних та когнітивно-дискурсивних моделей вічності.  

Під безпосереднім впливом комплексу міфологічних, релігійних 
(християнських), філософських і природничо-наукових концепцій сформувалася 
система базових когнітивних моделей вічності, що відображають особливості 
наївно-побутового ставлення до концепту ВІЧНІСТЬ, характерного для носіїв 
російської лінгвокультури. Зазначені моделі отримали широке відображення в 
системі російської мови: вони виявляються у словникових тлумаченнях, 
синонімічних рядах, валентнісних властивостях, даних етимології, у фразеології та 
пареміології російської мови, у матеріалах асоціативних тезаурусів російської мови, 
а також у російськомовних фольклорних і художніх текстах різних епох, що 
доводить їхню історичну стійкість та значимість об’єктивованого ними концепту 
для російської культури в цілому. 
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У роботі представлено три групи метафоричних (просторові, часові та 
антропоморфні) і дві групи когнітивно-дискурсивних (з негативною оцінкою, з 
позитивною оцінкою) моделей вічності. 

1. Просторова метафорична модель є найбільш продуктивним способом 
об’єктивації вічності. Просторове моделювання вічності як феномену найвищого 
рівня абстракції ускладнюється за рахунок поєднання просторових образів з 
елементами інших культурних кодів, зокрема, предметного і духовного.  

Метафорична модель “Вічність як нескінченний простір” отримала широке 
відображення у словникових тлумаченнях вічності (як бесконечности, бесконечного 
бытия, пространственной бесконечности), у системі синонімів (лексеми 
бесконечный, бесконечность відкривають синонімічні ряди слів вечный, вечность). 
Моделювання вічності як безмірного простору найбільш репрезентативно 
реалізується в образі безодні: Он совершил свое теченье И в бездне вечности исчез 
(В. Жуковський). Образ вічності-безодні має бінарну символіку: він співвідноситься 
з семантикою нескінченної просторової протяжності по вертикалі, вектор якої може 
бути спрямований як униз, так і вгору. Метафора безодні-вічності як простору 
абсолютного низу реалізується в образах прірви, безодні, жерла, ями (див. 
сполучення з дієсловами падіння: провалиться в вечность, упасть в вечность). 
Метафора абсолютного верху співвідноситься з образами неба, зоряного неба, 
Чумацького Шляху (вир. небо – нетленная риза, древний как звезда). Образи 
вічності-прірви та вічності-неба семантично взаємозамінні, що пов’язано з 
фольклорною традицією використання міфологем висоти і глибини з однаковим 
смисловим навантаженням (Высота ли, высота поднебесная, глубота, глубота 
акиян-море... (Народна билина). 

Опозиція верх-низ, згідно з якою структуровані всі просторові метафори 
вічності, наділяється символікою доброго, божественного і поганого, мирського 
відповідно. Це мотивує появу двох супутніх метафор вічності – простору темряви і 
простору світла (вербалізатори вечный свет, благо, покой і вечная тьма, мука, 
погибель). Метафоричні моделі вічності як простору низу-пітьми та верху-світла 
відображають глибинний зв’язок комплексів наївно-мовних уявлень про вічність і 
смерть, вічність і душу, вічність і Бога, які є основою моделювання вічності 
ізоморфною простору посмертного буття.  

Метафорична модель “Вічність як простір посмертного буття” походить від 
християнської моделі вічності як простору посмертного буття та системи 
міфологічних уявлень про устрій потойбіччя, характерної для народної культури. У 
російській фразеології така модель реалізується у стійких словосполученнях зі 
значенням ‘померти’: занести ногу в вечность, переселиться в вечность, отойти в 
вечность, пристать к вечности. Уявлення про вічне як про потойбічне відображено 
в пареміологічному фонді російської мови: Смерть злым, а добрым вечная пам'ять; 
Царство небесное, вечный покой, вечная память! Відповідно до метафоричної 
моделі простору загробного буття, вічність отримує значення місця, куди 
переходять душі померлих, що об’єктивується в образах: кінцевого пункту дороги 
життя, останнього притулку душі (Достиг пристанища ты в кроткой ладие И 
вечности с холмов житейско видишь море (Є. Костров); приміщення, що 
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знаходиться безпосередньо за дверима, порогом, завісою смерті: Смерть 
громыхнет тугим засовом и в вечность выпустит тебя (В. Набоков). 

Моделювання вічності як простору посмертного буття реалізується в системі 
опозицій верх-низ, небо-земля, світло-пітьма, праведність-гріх, навколо яких 
вибудовуються стійкі образи раю і пекла. Моделювання вічності як простору раю 
реалізується в образах саду, вертограду, небесного царства, Небесного Граду, 
Нового Єрусалиму (царство небесное, отправиться в вечные сады, отправиться в 
горняя). Всі згадані образи відображені в російській фольклорній традиції і в мові 
художньої літератури: Сердце будет пламенем палимо Вплоть до дня, когда 
взоидут, ясны, Стены Нового Иерусалима На полях моей родной страны 
(М. Гумільов). 

Вічності-раю як простору вічних благ і спокою протиставлений образ 
вічності-пекла, простору нескінченних мук (вербалізатори мука вечная, вечные 
муки, огонь неугасимый). Метафорична модель “Вічність як пекло” реалізується в 
образах безодні, простору холоду, вічних снігів: Русским душам суждено 
пересекать Стикс, когда тот замерзает, и монету получает не паромщик, а некто 
в сером, дающий напрокат пару коньков (В. Пелевін). Як показало дослідження, 
моделювання вічності в більш традиційному для слов’янської культури образі 
вогняного пекла не отримало широкої реалізації. Ймовірно, образ пекельної вічності 
дисонує з іншими образами (вічності-океану, неба, безодні), а крім того, свій 
відбиток накладають і стереотипні уявлення про вогонь, що може символізувати як 
життєву, творчу, так і руйнівну силу, але в жодному разі не корелює з ідеєю спокою, 
нерухомості [Снитко 2012]. 

Метафорична модель “Вічність як резервуар” не є просторовою в чистому 
вигляді: просторовий код нашаровується на предметний і зумовлює структурування 
вічності в образі безмірного резервуару, який є одночасно початком (джерелом) і 
кінцем (вмістилищем) часу, світу, історії. Метафора резервуару актуалізує 
концептуальну ознаку необмеженого в розмірах вмістилища (неизбывный, 
безутратный, нескончаемый, неисчерпаемый як синоніми вечного) та підкреслює 
ідею уподібнення вічності джерелу часу (предвечный, извечный, от всея вечности).  

У мові художньої літератури найбільш поширеним варіантом реалізації цієї 
моделі є уявлення про вічність як про водоймище, в яке впадає річка часу, що є 
тісно пов’язаним з архаїчним, присутнім у багатьох культурах образним 
стереотипом сприйняття часу як водного потоку. Вербалізатори цієї моделі в 
системі російської мови – це сполучення з дієсловами занурення в рідину 
(погрузиться в вечность, кануть в вечность, раствориться в вечности) та 
вилучення з рідини (черпать из вечности, вынырнуть из вечности). Метафора 
вічності-водойми є типовою для мови російської художньої літератури: Как в море 
льются быстры воды, так в вечность льются дни и годы (М. Державін). У 
російській фольклорній традиції згадана метафора реалізується в образі моря-океану 
як втілення первозданних вод, стихії без початку і кінця, з якої вийшло життя.  

2. Темпоральні моделі вічності в російській лінгвокультурі реалізуються у 
стійких описах вічності в термінах тривалості. У процесі дослідження виявлено дві 
домінантні темпоральні моделі вічності: “Вічність як часовий інтервал” і 
“Вічність як нескінченний часоплин”. 
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Відповідно до темпоральної моделі часового інтервалу вічність представлена 
суб’єктивною одиницею виміру часу, здатною поширюватися на різні в кількісному 
відношенні хронологічні відрізки. Найчастіше вічність порівнюється з терміном 
винятково довгої тривалості. Моделювання вічності як надмірно довгого періоду 
реалізується в мові у регулярному вживанні іменника вечность на позиціях 
позначень певного часового відрізку в конструкціях з дієсловами настать, 
наступить, начаться, пройти, миновать, пролететь, з прийменниками в течение, 
в сравнении с. Зазначена модель об’єктивується в діалектах (діал. векованье 
‘довготривале перебування де-небудь’, век векушной ‘дуже довго, тривалий час’) та 
пареміології російської мови (Вечное дело (женитьба), не часовое).  

Розташування вічності на лінії часу відповідає минулому та майбутньому 
періодам і співвідноситься, відповідно, з часом творення і кінця світу (в історичній 
перспективі), з етапами молодості і старості (в межах індивідуального людського 
життя). Модель “Вічність як минуле” в системі мови реалізується у виразах 
отойти в вечность, кануть в вечность, скрыться в вечности (про час), що 
вживаються як синонімічні виразам отойти в прошлое, кануть в прошлое 
‘уникнути, забутися, стати неактуальним’. Вербалізатором цієї моделі також є 
зворот вечность назад, що вживається у значенні ‘дуже давно’: Он ничуть не 
изменился с тех пор, как Артем разговаривал с ним в последний раз, давным-давно, 
целую вечность назад, на ВДНХ (Д. Глуховський). Модель “Вічність як майбутнє” 
в системі мови реалізується в одиницях: увековечить ‘зберегти у пам’яті нащадків’, 
заст. век грядущий ‘вічність, посмертне життя’. Не зазначене у словниках стійке 
сполучення для вечности досить часто зустрічається в текстах російської 
літератури, як правило, у значенні ‘нащадкам, для майбутніх часів’: Андрей-Андре 
поправил его, сказав, что писатель пишет не для современников, а для вечности 
(В. Пелевін).  

В історичній перспективі вічність-минуле співвідноситься з етіологічним 
часом – це час створення світу, початок людської історії. Час есхатологічний 
натомість репрезентує кінцевий етап існування світу. Показово, що в поєднанні з 
деякими дієсловами слово вечность може одночасно позначати як минуле, так і 
майбутнє. Так, наприклад, вираз предать вечности може використовуватись у 
значеннях ‘забути, залишити в минулому, викреслити з пам’яті’ (як синонімічне 
вир. предать забвению) та ‘зберегти для майбутніх часів’ (те саме, що увековечить): 
пор. Ленин оказался смертным и совершал ошибки, как все, поэтому пора 
позволить ему умереть, предать вечности этот жуткий призрак, который до сих 
пор не дает покоя нашей воображаемой политике (Н. Толоконнікова) та Нет, – 
город весь кричит – нет, чудеса такие Достойно вечности предать, Чтоб даже 
внуки наши знали, Какие редкости в наш славный век бывали (І. Хемніцер). 

На лінії індивідуального життя вічність найчастіше співвідноситься з 
періодами молодості і старості. Концептуальні ознаки вічно юного (молодості, 
життєвої сили, активності) і вічно старого (старості, занепаду, застою) закладені у 
“внутрішній формі концепту” (Ю. Степанов) та експлікуються етимологічно. Образ 
вічної молодості є однією зі стійких міфологем російського фольклору (наприклад, 
казка “О молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде”) і художньої 
літератури: Слишком дряхлы струны лир: Золотой ракеты струны Укрепил и 
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бросил в мир Англичанин вечно юный! (Й. Мандельштам). Вербалізатори 
концептуальної ознаки вічної старості –лексеми вековелый ‘давній’, век вековать 
‘жити до глибокої старості’. 

Темпоральна модель “Вічність як нескінченний час” реалізується в 
регулярній асоціації вічності і невпинної тривалості, перманентності, довговічності. 
Відповідна модель має архаїчні корені: її вербалізаторами можуть бути як застарілі 
лексеми (вечистый, вековечный, вековщик, вечное перо), так і загально вживані 
слова та вирази (вечные льды, вечнозеленый, передать в вечное хранение). Зазначена 
модель реалізується у системі синонимів вербалізаторів концепту ВІЧНІСТЬ (вечный – 
бессрочный, постоянный, повседневный, повсечасный; вечно – всегда, 
перманентно). Значення вечного як постійного отримує додатковий негативний 
відтінок, зустрічається у висловленнях про сварки, турботи: Между собой эти 
землицы будут вечно ссориться, вечно друг другу завидовать и друг против друга 
интриговать (Ф. Достоєвський).  

3. Антропоморфне моделювання полягає у використанні описів людської 
зовнішності, фізіологічних і психологічних станів, дій людини як сфери-джерела 
образної інтерпретації такої абстрактної сутності, як вічність. У системі мови 
вказана модель об’єктивується на рівні виразів простирать объятия к вечности, 
переселиться в жилища вечности ‘померти’. Згідно з даними Активного словника 
російської мови (М., 2014), у сучасній російській мові частотним є вираз перед 
лицом вечности, що вживається переважно у двох значеннях: ‘в порівнянні з 
вічністю’ або ‘напередодні смерті’. Зазначена модель представлена в мові художньої 
літератури за допомогою словосполучень типу лицо, ропот, взгляд,, поступь 
вечности, а також відповідних дієслівних конструкцій (вступить в диалог с 
вечностью, принадлежать вечности). 

У текстах російської літератури вічність часто зображується учасником 
боротьби, чиїм суперником є або час (що пов’язано з уявленням про вічність як про 
силу, що долає час), або людина (пов’язано з психологічним неприйняттям людини 
своєї смертності): Лужина чувствовала, словно ей пришлось повоевать с серой и 
слепой вечностью, которая и победила ее, брезгливо оттолкнув робкую земную 
мзду – три сигары (В. Набоков). 

4. Найактуальніші для наївно-побутової свідомості пересічного носія 
російської лінгвокультури елементи змісту концепту ВІЧНІСТЬ об’єктивуються в 
комплексі базових когнітивно-дискурсивних моделей, що експлікуються за 
типовими ситуаціями вживання імен концепту ВІЧНІСТЬ у повсякденній комунікації 
носіїв сучасної російської мови. Під час аналізу було виявлено, що для російської 
лінгвокультури характерно лише декілька базових ситуацій апеляції до 
неметафоричних моделей зазначеного концепту. До першої групи належать ситуації 
з негативною оцінкою вічності:  

- ситуація очікування, млосно довгого й некомфортного для суб’єкта, що 
супроводжується станом підвищеної напруженості й обурення – модель N. ждал 
[целую] вечность кого-либо/что-либо, модель Казаться вечностью для N.: Мне 
показалось, Вадика я жду вечность (Б. Черних); 
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- ситуації, з яких суб’єкт має намір якнайскоріше вийти – Длиться 
вечность для N.: Если первое моё лето длилось вечность, то второе уже было 
покороче, а остальные вообще замелькали (М. Валєєва); 

- ситуації опису зовнішності, характеру, звичок людини, що 
сприймаються суб’єктом комунікації як набридливі – N. вечно какой-либо, 
N. выглядит вечно как-либо: На вид он стопроцентный бомжара – беззубый, 
кудлатый, худой, с бесформенной, свалявшейся бородой; одет вечно в какие-то 
обноски дырявые (Р. Сенчін); 

- ситуації опису діяльності, яку мовець оцінює як недоречні – N. вечно 
делает / поступает / ведет себя и т.п. как-либо.: Уж эта молодежь! Вечно 
некстати горячится... (М. Лермонтов). 

 Другу групу складають комунікативні ситуації, в яких вічність оцінюється з 
позитивного боку: 

- ситуації закінчення млосно довгого очікування, супроводжувані 
позитивним враженням і прагненням мовця підтвердити слухачеві його значимість і 
радість від його повернення – модель Прошла вечность для N., N. не виделся 
вечность с P.: Сколько же мы не виделись? Вечность. Ты еще хоть чуть-чуть 
любишь меня? (Г. Бакланов); 

- ситуації, пов’язані з моментом перебування мовця у стані емоційного 
збудження, щастя, закоханості, юнацької ейфорії – Наступила вечность для N.: 
Потому что он любит ее, а она поклялась любить его вечно. Вот и наступила 
вечность (Ю. Буйда). 

 
ВИСНОВКИ 

Результати проведеного аналізу підтверджують тезу про виняткове значення 
концепту ВІЧНОСТІ для російської лінгвокультури. Про це свідчать не лише факти 
його різносторонньої представленості в системі мови, але й численні приклади 
апеляції до нього в фольклорних, художніх і наукових текстах російського 
культурного простору.  

У лінгвістичних працях зазначений концепт визначається як константа 
російської культури. Опис його змістової структури здебільшого обмежується 
розглядом ознак, які маркують вічність суміжної часові категорією, що дозволяє 
відносити відповідний концепт до темпорального типу. У дисертації запропоноване 
нове вирішення проблеми типологічної характеристики досліджуваного концепту та 
на його прикладі реалізовано систематизацію відомостей щодо специфіки структури 
концептів нематеріальних об’єктів. Доведено доцільність виокремлення 
специфічного типу концептів, що кодують умоглядні феномени вищого ступеню 
абстракції. Виявлено домінантні типологічні характеристики абстрактних концептів 
– це відсутність предметного референту, неможливість бути сприйнятим за 
допомогою органів чуття, та, відповідно, наявність у структурі специфічного 
мисленнєвого образу, що спирається на чуттєвий досвід сприйняття інших об’єктів. 
У роботі обґрунтовано ефективність використання методу когнітивного 
моделювання з метою експлікації образів подібного типу. Зокрема, запропонований 
алгоритм аналізу абстрактного концепту ВІЧНІСТЬ побудовано на синтезі методик 
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метафоричного та когнітивно-дискурсивного моделювання з залученням елементів 
лінгвокогнітивного, лінгвокультурологічного та етнолінгвістичного підходів до 
аналізу концептуальних структур з урахуванням даних аналізу екстралінгвістичних 
джерел формування досліджуваного концепту. 

Розглянутий у роботі комплекс релігійних та міфологічних уявлень про 
вічність свідчить про архаїчність домінантних змістових елементів його структури. 
Дослідження показало, що в системі російської мови послідовно експлікуються 
“рудименти” християнського протиставлення благої, божественної та мученицької 
надмірно тривалої вічності у поєднанні з архаїчними уявленнями про смерть і 
потойбіччя. Наведені у філософських та фізичних працях спроби тлумачення 
поняття вічності структуровано за трьома моделями, що є похідними від зазначених 
релігійних та міфологічних уявлень. Темпоральна, ієрархічна та історична моделі 
співвідносяться з визначеннями вічності як, відповідно, часу у його нескінченній 
тривалості, надчасової сутності божественної природи та головного сенсу історії та 
людського буття. У різних варіаціях зазначені моделі знаходять відображення в 
системі вербалізованих у російській мові когнітивних моделей вічності, опис 
найбільш поширених з яких здійснено в роботі. 

 Просторові моделі реалізуються в метафорах вічності як нескінченного 
простору (образи безодні, прірви, жерла та неба, зоряного неба), простору 
посмертного буття (образи кінцевого пункту дороги життя, приміщення за дверима 
смерті; раю, саду, вертограду та холодного пекла). Гібридна модель “Вічність як 
резервуар”, що об’єднує у своїй структурі елементи різних культурних кодів, 
об’єктивується в образах джерела та вмістилища часу. 

Традиція часового вимірювання вічності знайшла відображення в 
темпоральних когнітивних моделях: “Вічність як часовий інтервал” і “Вічність як 
нескінченний часоплин”. Згідно з першою вічність може ототожнюватись із 
суб’єктивною одиницею виміру часу, з часом початку та кінця світу (та людського 
життя), з сакральним часом у народному календарі. Відповідно до другої моделі, 
вічність – це надмірно довга тривалість, постійність, що залежно від комунікативної 
ситуації може бути розцінена як позитивно (стабільність, надійність), так і 
негативно (заперечення змін, неможливість розвитку). 

Антропоморфне моделювання походить від ієрархічної загальнонаукової 
концепції вічності, згідно з якою остання визначається домінуючою над часом. Ця 
ідея об’єктивується в образах вічності як суперника або матері часу. 

У комплексі базових когнітивно-дискурсивних моделей вічності, 
експлікованих за найпоширенішими ситуаціями вживання імен концепту ВІЧНІСТЬ у 
повсякденній комунікації носіїв сучасної російської мови, знаходить відображення 
глобальний процес зміни положення досліджуваного концепту в системі 
загальнолюдських світоглядних констант, що позначається сучасними 
культурологами як криза вічності. Виявлено, що найчастіше апеляція до 
вербалізаторів концепту ВІЧНІСТЬ у комунікації носіїв російської лінгвокультури 
відбувається у ситуаціях тривалого, некомфортного для суб’єкта очікування, що 
супроводжується станом напруженості й обурення, ситуаціях опису зовнішності, 
характеру, звичок або діяльності людини, що сприймаються суб’єктом комунікації 
як набридливі або недоречні. Інакше кажучи, для наївно-побутового сприйняття 
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носіїв російської мови домінантним є уявлення про вічність, як про надмірну 
довготривалість, що набридає і мучить, і, відповідно, не має великого значення в 
системі індивідуальних цінностей. Таким чином, на мовному матеріалі 
продемонстровано зміни, що почали відбуватися в системі уявлень про вічність і час 
у ХХ ст. та спровокували поступове заміщення вічності новітніми концептами у 
світоглядній моделі сучасного суспільства: так, наприклад, ІНТЕРНЕТ претендує на 
виконання функцій резервуару всього людського надбання, безмежного у просторі, 
незалежного від часу; концепт “реального часу” об’єктивує ідею схоплення часу в 
єдиному моменті тепер. Саме вивчення зазначених змін включно з описом нових 
часопросторових концептів та особливостей їхньої вербалізації в сучасній 
російській мові є перспективою подальшого дослідження. 
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АНОТАЦІЯ  

Шерепітко А. С. Когнітивні моделі об’єктивації вічності в російській 
лінгвокультурі. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.02. – російська мова. – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2016.  

Дисертація присвячена дослідженню когнітивних моделей об’єктивації 
вічності в російській лінгвокультурі. В роботі реалізовано комплексний опис 
особливостей формування та вербалізації змісту світоглядного концепту ВІЧНІСТЬ як 
константи російської культури. На прикладі зазначеного концепту розглянуто 
типологічні, структурні особливості абстрактних концептів як специфічного явища 
концептуальної системи. Здійснено опис закономірностей когнітивного 
моделювання абстрактних концептів. Досліджено особливості функціонування 
концепту ВІЧНІСТЬ у російській лінгвокультурі в аспекті його взаємодії з іншими 
ключовими культурними константами (зокрема, з категоріями простору, часу, 
життя, смерті і безсмертя) на основі синтезу методу когнітивного моделювання з 
елементами лінгвокультурологічного, етнолінгвістичного, теолінгвістічного, 
лінгвофілософського підходів до аналізу концептуальних структур. Виявлено 
домінантні метафоричні та когнітивно-дискурсивні моделі вічності, характерні для 
російської лінгвокультури. 

Ключові слова: когнітивна модель, абстрактний концепт, концептуальний 
аналіз, метафорична модель, когнітивно-дискурсивна модель, лінгвокультура. 
 

АННОТАЦИЯ  

Шерепитко А. С. Когнитивные модели объективации вечности в русской 
лингвокультуре. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.02 – русский язык. – Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 
2016. 

Диссертация посвящена исследованию когнитивных моделей объективации 
вечности в русской лингвокультуре. В работе реализовано комплексное описание 
особенностей формирования и вербализации содержания концепта ВЕЧНОСТЬ как 
константы русской культуры. Данный концепт выступает феноменом сложной 
природы, сочетающий в себе характеристики абстрактного и признакового, 
универсального и этнокультурного, темпорального и экзистенциального концептов. 
На примере данного концепта рассмотрены типологические, структурные 
особенности абстрактных концептов как специфического явления концептуальной 
системы. Осуществлено описание закономерностей когнитивного моделирования 
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абстрактных концептов. Исследованы особенности функционирования концепта 
ВЕЧНОСТЬ в русской лингвокультуре в аспекте его взаимодействия с другими 
ключевыми культурными константами (в частности, с категориями пространства, 
времени, жизни, смерти и бессмертия). На основе синтеза метода когнитивного 
моделирования с элементами лингвокультурологического, этнолингвистического, 
теолингвистического, лингвофилософского подходов к анализу концептуальных 
структур описаны особенности наивно-языковой рефлексии исследуемого 
феномена.  

В ходе исследования определены базовые метафорические и когнитивно-
дискурсивные модели вечности, характерные для русской лингвокультуры. В основе 
пространственного моделирования вечности лежат закрепленные в русском языке 
представления о начале и конце мира, бесконечности, смерти и загробной жизни, 
рае, аде и “том свете”. Комплекс темпоральных моделей вечности в русской 
лингвокультуре сформирован под влиянием представлений о времени и 
длительности, жизни и смерти, молодости и старости, празднике и буднях. Вечность 
может выступать коррелятом временного интервала, воспринимаемого субъектом 
как исключительно долгого, чрезмерно продолжительного  времени, но может 
соотноситься и с понятием безотносительной от субъекта абсолютной длительности, 
стремящейся к бесконечности, постоянству, перманентности. Особенности 
персонификации вечности реализуются в системе антропоморфных метафорических 
моделей. Доминирующий стереотипный антропоморфный образ вечности – 
женщина, выступающая в лице матери или соперника времени.  

Анализ языкового материала показывает, что ядро сложной концептуальной 
структуры, моделируемой с помощью системы взаимосвязанных между собой 
пространственных, темпоральных и антропоморфных метафор, составляют 
профанные образы вечности, наиболее ярко реализующиеся в разговорной речи 
представителей русской лингвокультуры и объективированные в когнитивно-
дискурсивных моделях вечности. Когнитивно-дискурсивные модели раскрывают 
референтные коммуникативные ситуации, в которых происходит употребление 
ядерных репрезентантов концепта ВЕЧНОСТЬ в современном речеупотреблении 
носителей русской языка. В ходе исследования выявлено, что именно в системе 
когнитивно-дискурсивных моделей находят отражение происходящие в глобальной 
культурной перспективе процессы десакрализации вечности, изменения положения 
данного концепта в системе человеческих ценностей и постепенной замены его 
концептом реального времени. 

Ключевые слова: когнитивная модель, абстрактный концепт, 
концептуальный анализ, метафорическая модель, когнитивно-дискурсивная модель, 
лингвокультура. 
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The thesis is dedicated to research into Cognitive models of ETERNITY concept in the 
Russian linguoculture. Basic methods of cognitive description of abstract concepts in 
linguistics are described. The distinctive features of cognitive modeling intelligible 
phenomena are analyzed. The extra-linguistic factors of the Eternity cognitive models are 
analyzed. Philosophical approaches to the cultural opposition of Time and Eternity are 
described. Basic metaphorical Eternity models that are typical for the Russian language 
are determined. The thesis deals with the synchronic and diachronic analysis of lexical and 
phraseological verbalizers of the Eternity temporal models in the Russian language. The 
paper also reveals typical contexts of Eternity used in Russian speech. As a result, the 
main discursive cognitive models of Eternity are reconstructed. Prospects for research are 
to continue study of the Eternity and Time conceptual structures transformation caused by 
the impact of the modern informational society. 

Keywords: cognitive model, abstract concept, conceptual analysis, metaphoric 
model, cognitive discourse model, linguoculture. 


