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Останнім часом з’являється все більше наукових досліджень у галузях пси-
хо- та соціолінгвістики. Більш того, спільні інтереси, схожі предмет та об’єкт до-
слідження, спорідненість матеріалу, що досліджується, привели до виникнення 
відносно нового напряму сучасного мовознавства – соціопсихолінгвістики. Ця 
дисципліна виникла на межі мовознавства, психології й соціології та досліджує 
мову як суспільне явище [10]. Соціопсихолінгвістика як молода наукова дис-
ципліна, яка перебуває на стадії становлення, не має чітко окреслених меж, що 
визначають її об’єкт і предмет дослідження. Численні мовознавчі праці, які сьо-
годні припустимо класифікувати як репрезентанти соціопсихолінгвістики, тра-
диційно розглядають як належні до двох різних галузей мовознавства – соціо- 
та психолінгвістики. В українській науковій традиції обидві галузі мовознавства 
перебувають на стадії становлення. У 2006 році була створена Українська асоці-
ація психолінгвістів, до складу якої ввійшли провідні вітчизняні вчені, зокрема 
Л. Калмикова, К. Крутій, Н. Гавриш, які займаються проблемами онтогенезу. Згід-
но з програмними завданнями асоціації, головні зусилля науковців будуть спря-
мовані на висвітлення кількох проблем, а саме: «а) співвідношення несвідомих 
і свідомих компонентів в мовленні дітей та в оволодінні ними рідною мовою; 
б) специфіки оволодіння дітьми дошкільного віку рідною мовою як на практич-
ному (комунікативному), так і на практико-теоретичному (лінгвістичному) рів-
ні, тобто мовленнєвого (аудіювання і говоріння) й лінгвістичного розвитку ди-
тини; в) особливостей мовленнєвих операцій і мовленнєвих дій, їх становлення 
в дошкільному віці; ґенези мовленнєвої діяльності у дітей старшого дошкільно-
го віку; г) розвитку рефлексії над мовленням, зокрема спонтанної рефлексії, що 
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созданию национального колорита, оттеняют развитие сказочного сюжета и 
характеристику персонажей. Такое необычное для писателя использование 
религиозных мотивов в произведении объясняется отношением В.А. Жуков-
ского к жанру сказки как развлекательному. Он писал, что «сказка для детей 
должна быть чисто сказкою, без всякой другой цели, кроме приятного, непо-
рочного занятия фантазии <…> При воспитании сказка будет занятием чисто 
приятным и образовательным; и её польза будет в её привлекательности, а не в 
тех нравственных правилах, которые остаются только в памяти, редко доходят 
до сердца…» [7, с. 286]. 

До тех пор, пока фольклорные произведения, в том числе и сказки, не 
записаны, они меняются, приобретая новые черты, которые вносит в них каждый 
новый автор-исполнитель в соответствии со своими представлениями, особен-
ностями. Как убедительно показал В.Я. Пропп, основные образы и мотивы вол-
шебной сказки восходят к первобытным временам и отражают обычаи, обряды, 
мифологию, мышление, свойственные этому историческому периоду [8]. Однако 
сказка продолжает формироваться и в дальнейшем, в том числе и в период хрис-
тианизации ее носителей. Поэтому для русских народных сказок характерно на-
личие религиозных, православных мотивов, концептов, идей.    

Создавая литературные сказки в народном стиле, В.А. Жуковский придаёт 
им особый русский православный колорит. Герои его сказочных произведений 
молятся, крестятся, ставят свечки, венчаются в церкви, отпевают молебны, дают 
родительское благословение, обращаются к Богу с просьбой дать потомство. 

Один из наиболее часто встречающихся в сказках православных обычаев – 
родительское благословение. Встречается он и в произведениях В.А. Жуковско-
го. Без него не желает отправиться на поиски Жар-птицы младший сын в сказке 
«Иван-царевич и Серый Волк». В «Сказке о царе Берендее…» подробно описан 
обряд проводов сына родителями в опасную дорогу:

Снарядили как должно
В путь Ивана-царевича. Дал ему царь золотые
Латы, меч и коня вороного; царица с мощами
Крест на шею надела ему; отпели молебен;
Нежно потом обнялись, поплакали… С Богом!... [6, с. 160].

Мир в сказках поэта, как и в народных, разделён на «свой», в котором живут 
герои, и «чужой», «нездешний». «Свой» мир подобен русскому православному 
миру, «чужой», наоборот, враждебен христианству. В «Сказке о царе Берендее…» 
граница царства Кощея, отца Марьи-царевны, находится у первой церкви. Эту 
границу Кощей не может переступить. Именно это помогает положительным ге-
роям спастись от преследования своего врага. Если от погони слуг Кощея Иван-
царевич, его невеста и конь спасаются, превратившись сперва в речку, мостик 
и ворона, а затем в дремучий лес, то главного врага они побеждают только с 
помощью религиозных чудес.
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Л.В. Дерезы [3; 4], С.Н. Еремеева [5], С.В. Скачковой [10], А.С. Янушкевича [11; 12] 
анализируется жанровая специфика сказок В.А. Жуковского, сопоставляются 
народная и литературная составляющая произведений, изучается своеобразие 
языка, поэтики произведений. Исследователи приходят к выводу, что фольклор 
интересовал писателя не как отражение народного мировоззрения, а как источ-
ник поэзии, который можно изменять, варьировать и дополнять для достиже-
ния определённых задач. С.В. Скачкова определяет эту задачу как «включение 
русской литературы в число великих европейских литератур – без утраты сво-
ей национальной специфики, но путём органического сочетания национальных 
особенностей с началами западноевропейскими» [10]. Вне поля зрения иссле-
дователей остаётся вопрос религиозной составляющей сказок В.А. Жуковского, 
который является актуальным, так как религиозность поэта – основа его миро-
воззрения и творчества. 

Цель данной статьи – выявить религиозную составляющую сказок В.А. Жу-
ковского, определить и проанализировать её функции в его произведениях.   

Используя в качестве основы своих сказок русские, немецкие, французские 
народные сказки, а также другие фольклорные и литературные источники 
(бывальщину, древнегреческую сатирическую поэму, басни И.И. Дмитриева, 
И.А. Крылова), поэт создал оригинальные произведения, в которых сочетаются 
фольклорное и национальное, общечеловеческое и авторское. 

Перу В.А. Жуковского принадлежат шесть стихотворных сказок в народном 
стиле. «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея 
бессмертного и о премудростях Марьи-царевны, Кощеевой дочери» была напи-
сана в августе-сентябре 1831 года в ходе «состязания» между А.С. Пушкиным и 
В.А. Жуковским в жанре народной сказки. Тогда же появились ещё два произве-
дения − «Спящая царевна» и «Война мышей и лягушек». К жанру стихотворной 
сказки поэт обратился в 1845 году, когда были написаны «Кот в сапогах», «Тюль-
панное дерево», «Сказка о Иване-царевиче и Сером Волке». 

Сказки В.А. Жуковского отличаются друг от друга особенностями националь-
ного колорита, наличием в их составе литературных элементов, идейным напо-
лнением. Но если в произведениях других жанров писатель постоянно обращает-
ся к важным для него темам, отражающим его мировоззрение, внутренний мир, 
и, по выражению А.Н. Веселовского, «психологическое настроение» [2, с. 117], то в 
сказках он лишь слегка касается их. Исключение составляет произведение «Тюль-
панное дерево», в основе которого – идея возмездия за преступление, победа добра 
над злом. Эта идея встречается во многих балладах, поэмах, других произведениях 
поэта, однако она характерна и для народных сказок. В.В. Измайлов в примечани-
ях к собранию сочинений В.А. Жуковского писал об этом произведении: «Печатая 
сказку, Жуковский неоднократно пересматривал и переделывал текст; при этом 
он ослаблял чисто сказочные черты стиля и усиливал религиозно-дидактический 
элемент рассказа, придавая последнему характер притчи, соответственно своим 
религиозным настроениям в последние годы жизни» [6, с. 541]. 

Религиозные элементы встречаются во всех сказках поэта, кроме «Кота в 
сапогах», но выполняют они чаще не дидактические функции, а способствуют 
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виформовується з дошкільного віку; шляхів формування рефлексивних умінь 
у галузі мовлення; ґ) феномену «прозорості значення мовного знаку» і специ-
фіки об’єктивації мови у дошкільників» [4]. Антропоцентрична орієнтація со-
ціопсихолінгвістики з її посиленою увагою до соціальних, вікових, культурних 
чинників формування мовної особистості виявляється у двох головних пошуко-
вих лініях – аналізі мови й мовної поведінки дітей та дорослих. Вивченню асо-
ціативної поведінки дорослих на матеріалі української мови присвячені праці 
таких науковців, як Н. Бутенко [2], Л. Ставицька [8], Д. Терехова [9], С. Мартінек 
[6]. Асоціації використовують для всебічного дослідження різних мовних явищ, 
зокрема фразеології [5].

У зв’язку зі сказаним необхідно наголосити на тому, що питання мовного он-
тогенезу належать до пріоритетних для соціо- та психолінгвістики взагалі. У по-
шукових парадигмах соціопсихолінгвістики особлива роль належить питанням, 
що стосуються всебічного вивчення мови і мовлення дитини, у тому числі її мов-
них асоціацій. Так, у дисертації А. Акуленко проведено комплексне дослідження 
вербальних одиниць у структурі внутрішнього лексикону дитини шкільного віку 
[1]. Зокрема, проаналізовано матеріали проведеного авторкою у 2002-2006 роках 
вільного асоціативного експерименту. За його результатами визначено вплив ін-
терференції на мовну картину світу. Найчастотнішими є порушення учнями лек-
сичних та синтаксичних норм. Ядро внутрішнього лексикону мовців 10-16 років 
становлять насамперед іменники, потім прикметники, прислівники та дієслова.

Метою роботи є класифікація та з’ясування особливостей реакцій повторів 
та перекладів стимулів, отриманих у результаті проведення вільного асоціатив-
ного експерименту з україномовними дітьми та дітьми-білінгвами середнього 
дошкільного віку в Харкові та Львові.

Ці реакції можна характеризувати з різних точок зору, використовую-
чи відмінні принципи опису. Загалом для класифікації асоціативних реакцій 
будь-якого типу, а не лише реакцій повторів та перекладів стимулу дослідни-
ки використовують кілька принципів. Зокрема, можливим є розподіл за вищи-
ми, нижчими та атаксичними мовленнєвими реакціями. До вищих належать: 
1) загальноконкретні з характеристикою якості предмета або явища («стіл – 
дерев’яний»), асоціації за контрастом («угору – вниз»), суміжністю («трамвай 
– рейки») або інші конкретні взаємозв’язки; 2) індивідуально-конкретні («брат 
– мій»); абстрактні, тобто називається родове поняття щодо слова-подразника 
(«квас – напій») [7]. Нижчі мовленнєві реакції містять такі варіанти відповідей: 
1) орієнтовні (замість відповіді ставиться питання); 2) відмовні («не знаю»); 
3) співзвучні; 4) екстралінгвальні – відповіді, не пов’язані зі стимулом, але ма-
ють зв’язок із предметом або явищем у сфері сприйняття реципієнта; 5) вигу-
кові («ой»); 6) персеверуючі (на декілька стимулів одне й те ж слово-реакція); 
7) ехолалічні – повтор слова-стимулу або повтор із додаванням відповіді. Атаксич-
ні мовленнєві реакції виникають без будь-якого зв’язку зі стимулом «їжа – вухо», 
такі реакції найчастіше спостерігаються в дорослих, які хворі на шизофренію.

Отже, відповіді-повтори розглядаються дослідниками серед нижчих мов-
леннєвих реакцій. Цілком зрозуміло, що й свідомість, і внутрішній лексикон 
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дітей 4-5 років, і їхня мовна картина світу перебувають на стадії формування, 
саме тому виникнення асоціативних реакцій нижчого рівня є природним про-
цесом. До реакцій-повторів належать повні повтори та фонетичні варіанти слів 
(наприклад, реакція іти на стимул «іти») і реакції-переклади. Реакції-повтори 
не репрезентують особливості асоціативного мислення дитини, але й у такій 
своїй якості є важливими для виявлення ступеня сформованості асоціативних 
зв’язків у онтогенезі. Вони є своєрідними негативними індикаторами. Порів-
няльний аналіз отриманих результатів дає можливість констатувати, що кіль-
кість реакцій-повторів (ехолалій) та перекладів залежить від територіального 
та ґендерного параметрів.

Появу таких реакцій в асоціативних полях можна пояснити низкою причин, 
деякі з них протилежні.

1. Уважається, що ехолалії сигналізують про певну концентрацію на по-
дразник (стимул), однак психічна активність при цьому зведена до мінімуму 
[3, с. 212]. Через те, що при перемиканні мовних кодів, яке супроводжує перехід з 
однієї мови на іншу, у білінгвів знижується комунікативна здатність, блокують-
ся асоціативні зв’язки, дитина вдається до більш простих, нижчих мовленнєвих 
реакцій. До них належать повтори.

2. Ехолалії можуть бути свідченням небажання дитини йти на контакт.
3. Реакції-повтори можуть бути також пов’язані з тим, що поняття, вираже-

не стимулом у мовній свідомості респондента, є самодостатнім, і дитина, сприй-
маючи вільний асоціативний експеримент, який проводився у формі гри як діа-
лог, сигналізує таким чином про те, що це поняття зрозуміле, а тому є частиною 
її мовної картини світу.

Ехолалії наявні і в експериментах із дорослими респондентами. При цьому 
повтор слова-стимулу замість асоціації вважають, так само як повтор тієї ж асо-
ціації (у випадках із множинними асоціаціями) та затримку у виконанні тесту, 
порушеннями відповіді [3].

Отримані реакції-повтори та переклади стимулів наводимо в таблиці. 

Повтор та переклад стимулу
Х/Д Іменники Прикметники Дієслова Займенники

м. Харків 200 (60)/97 (68) 82 (48)/32 (53) 162 (109)/100 (74) 30 (14)/34 (21)
м. Львів 82 (18)/91 (22) 23 (5)/31 (9) 42 (5)/62 (3) 21 (0)/13 (0)

Порівняльний аналіз отриманих результатів свідчить, що кількість реакцій-
повторів (ехолалій) та перекладів залежить від територіального та ґендерного 
параметрів.

Харківські респонденти відреагували повтором стимулу 737 разів та 
447 разів перекладом стимулу, львівські респонденти 365 разів відреагували 
повтором та 62 рази перекладом. Дівчатка 460 разів відреагували повтором, а 
хлопчики – 642; реакцію-переклад отримано від дівчаток 250 разів, а від хлоп-
____________________
1 Х – хлопчик, Д – дівчатка.
2 Перше число – кількість реакцій-повторів, у дужках указано кількість реакцій-перекладів.
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В статье исследуется художественное своеобразие последнего произведения 
А.С. Пушкина, уникальность его повествовательной структуры. Рассматриваются 
различные точки зрения исследователей на «природу» художественного события, а так-
же особенности восприятия событий, происходящих в художественном произведении.

Ключевые слова: эпическое событие, поэтическая коллизия, бессобытийность, 
безымянность, художественное событие, жизненное событие.
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FEATURES OF THE PERCEPTION OF THE ARTISTIC EVENT (BASED ON «THE CAPTAIN’S 
DAUGHTER» А. PUSHKIN)

The paper investigates the artistic originality of the last works of А. Pushkin, the uniqueness 
of its narrative structure. Various researchers point of view on the «nature» of artistic events, 
as well as the peculiarities of the events perception occurring in the artwork. 
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АЛЕКСАНДРА ВОЛОШКО
(Полтава)

РЕЛИГИОЗНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
СКАЗОК В.А. ЖУКОВСКОГО: 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Ключові слова: релігійний складник, функції, фольклорна казка, літе-
ратурна казка, національний колорит.  

Для русской литературы начала XIX века характерен повышенный интерес 
к народному творчеству, увлечение «народностью», поиски национального сво-
еобразия. В этот период собираются и издаются народные песни, пословицы, 
былины, сказки, писатели обращаются к фольклорным жанрам, используют в 
литературных произведениях сюжеты, образы, мотивы народного творчества. 
С.В. Скачкова в диссертационном исследовании «Сказки В.А. Жуковского (ге-
незис, источники, жанровое своеобразие)» отмечает, что в литературе начала 
XIX века «принцип фольклоризма находит своё творческое выражение и как 
проникновение в бытовую, песенную, фантастическую стихию народной жизни 
и как ориентация на определённый жанр, требующий своего целостного вос-
создания» [10]. Последняя тенденция нашла выражение в обращении писате-
лей-романтиков к жанру народной сказки. В начале 1830-х годов возник новый 
литературный жанр – стихотворная сказка в русском народном стиле. Наиболее 
ярко она представлена в творчестве А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, П.П. Ершова. 

К анализу сказок В.А. Жуковского обращались многие исследователи. 
Изучению их фольклорных и литературных источников посвящены работы 
С.В. Берёзкиной (Скачковой) [1; 10], В.В. Измайлова [6]. В исследованиях 
© А. Волошко, 2013
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ставляется победой одной из сторон. Прямое столкновение сторон неизбеж-
но приводит к поражению одной из них. Формы этого поражения могут быть 
различны: Швабрин, не веря, несомненно, ни на грош в царский статус бегло-
го казака, переходит на его сторону. (Это бесчестие не извиняется, конечно, 
скрытым мотивом Швабрина: страстью к Марье Ивановне.) Жители взятых 
крепостей присягают Пугачеву, быть может, искренне веря в его намерения 
и мощь. Савельич, плюясь в сторону, именует «злодеев» «твоими ребятами». 
Разрешение такого конфликта подразумевает торжество правды над ложью 
или – временно – наоборот. Однако, как мы уже отметили выше, фабульный 
антагонизм производен по отношению к конфликту поэтическому. Упорство 
сторон в выборе «точного» именования не может разрешиться победой ни од-
ной, ни другой: обе стороны упорствуют в этизации именования, в утвержде-
нии одного из возможных отклонений от нормы. Именно из такого контекста 
поведение Петруши Гринева предстает «бессобытийным», нуждающимся в за-
вершении.

Событие неименования, подробно рассмотренное выше, позволяет в ином 
свете увидеть и, соответственно, интерпретировать те фабульные эпизоды, 
которые с полным основанием можно назвать ключевыми. 

Несмотря на кажущуюся простоту содержания конфликта двух миров, «дво-
рянского и крестьянского» (Ю.М. Лотман), просматривается иной аналитичес-
кий ракурс. В этом ракурсе становится возможной перспектива анализа, в ко-
торой крестьянский бунт – предмет изображения – предстал бы вторичным, 
производным по отношению к внутреннему конфликту всякого эпического по-
вествования: конфликту собственно конкретной социально-психологической 
реализации («роли») человека.
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чиків – 259. Такі результати дають можливість стверджувати, що кількість по-
вторів та перекладів є більшою в хлопчиків порівняно з дівчатками, у харків-
ських респондентів їх отримано більше порівняно зі львівськими. Порівняння з 
реакціями, отриманими від респондентів молодшого дошкільного віку, показує, 
що кількість реакцій-повторів збільшується: з 1023 до 1102, а кількість реак-
цій-перекладів зменшується, проте також на незначну кількість: із 525 до 509. 
Більший відсоток реакцій-повторів у харківських респондентів порівняно зі 
львівськими необхідно розглядати з урахуванням активного впливу російсько-
мовного середовища на формування мовної компетенції. При проведенні експе-
рименту українською мовою відбувається перемикання мовних кодів, що саме 
й фіксують реакції-переклади. Власне, реакції-повтори можна інтерпретувати 
як своєрідну реалізацію нульової асоціації. Конкретні ж причини такої асоціації 
можуть бути різними.

Отримані результати показують незначне збільшення реакцій-повторів із ві-
ком та незначне зменшення реакцій-перекладів на фоні аналогічних в обох віко-
вих групах розбіжностей за ґендерним і територіальним параметром. Кількість 
реакцій-повторів та перекладів є більшою в хлопчиків порівняно з дівчатками 
та в харківських респондентів порівняно зі львівськими. З огляду на домінантне 
реагування реакціями заперечення стимулу в хлопчиків можна стверджувати, 
що ця особливість є частковим виявом загальної тенденції, зумовленої впливом 
ґендерного параметра.

Проведення вільного асоціативного експерименту із респондентами інших 
вікових груп, у тому числі й тими, що належать до вікової категорії «дорослі», 
з метою виявити реакції-повтори та реакції-переклади дозволять, по-перше, 
з’ясувати загальну тенденцію до асоціювання такого типу, по-друге, конкрети-
зувати механізми реагування на стимул, по-третє, дослідити характер впливу 
мовної свідомості та внутрішнього лексикону на продукування реакцій-повто-
рів та перекладів стимулу.
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ГОВОРЯЩИХ РЕСПОНДЕНТОВ И УКРАИНСКО-РУССКИХ БИЛИНГВОВ 4-5 ЛЕТ

Статья посвящена проблеме социопсихолингвистического исследования особен-
ностей детской речи. В работе предложен анализ реакций-повторов и переводов стимула 
– слов, полученных в результате проведения свободного ассоциативного эксперимента 
с украиноговорящими детьми и детьми-билингвами 4-5 лет.

Ключевые слова: социопсихолингвистика, детская речь, реакции-повторы и 
переводы стимула, свободный ассоциативный эксперимент, билингвы.
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REACTIONS-REPETITIONS AND TRANSLATION OF THE STIMULI IN THE ASSOCIATION 
FIELDS OF UKRAINIAN-SPEAKING CHILDREN AND UKRAINIAN-RUSSIAN BILINGUALS OF 4-5

The paper is devoted to the topical problem of sociopsycholinguistics, specifically to the 
children’s speech researches. The paper presents analysis of the reactions-repetitions and 
translation of the stimuli, which were received at the free association experiments with the 
bilingual and Ukrainian-speaking children of 4-5. 

Key words: sociopsycholinguistics, children’s speech, reactions-repetitions and translation 
of the stimuli, free association experiment, bilinguals.
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вать Пугачева. Это не гордый жест отчаянного офицера, а понятное затрудне-
ние. Петр Гринев, в самом деле, не знает, кто перед ним, потому что сам пред-
стоящий не знает этого: этим объясняется его настойчивое желание оправдать 
свои притязания с помощью Гринева. Пугачев в глазах Гринева не вор и не царь. 
Но ситуация антагонистического конфликта не предполагает третьего имени в 
данном случае. Повествование вновь и вновь разрешает себе дальнейшее дви-
жение «сквозь» смущение и молчание главного героя. Незнание (невозможность 
выбора имени) Гринева, с одной стороны, и поиск имени Пугачевым – с другой, 
учреждает антагонизм не по линии веры-неверия в его царскую миссию, а по 
линии именования его царем и/или вором и незнания, кто он.

«Форма «непонимания» – нарочитого у автора и простодушно-наивного 
у героев – является организующим моментом почти всегда, когда дело идет о 
разоблачении дурной условности (например, Бородинский бой с т. зр. Пьера)» 
[1, с. 313]. По одну сторону этого противоречия оказываются такие разные по 
фабуле герои, как Швабрин, Савельич, капитан Миронов (и такие читатели, как 
М.И. Цветаева), по другую – Гринев и Пугачев. Состояние бунта – это состояние 
безыменности, временной утраты имени. Интересны в этой связи исторические 
свидетельства, иллюстрирующие этот тезис: «В рамках господствовавшего тог-
да мифологического мышления простая механическая перестановка социаль-
ного верха и низа была невозможна. Она неизбежно должна была облечься в 
форму знаковой перемены, что побудило пугачевцев произвести серию симво-
лических переименований: например, яицкий казак И. Зарубин «превратился» в 
графа Чернышева, А. Овчинников – в графа Панина, М. Шигаев – в графа Ворон-
цова. В масштабе традиционного социокультурного измерения подобные дей-
ствия допустимо рассматривать как парадоксальные, но никоим образом не как 
примитивные» [4, с. 349]. Расправа над бунтовщиком включала обязательным 
эпизодом самоименование казнимого: «В самом начале кровавого действа [каз-
ни – К. Т.] его громко, при стечении огромного количества присутствовавших 
спрашивали: «Ты ли донской казак Емелька Пугачев?» На что он столь же гром-
ко ответил: «Так, государь, я – донской казак Зимовейской станицы Емелька Пу-
гачев!» [4, с. 407].

М.И. Цветаева не выдержала испытания неговорением Гринева пото-
му, что незнание-молчание Гринева как бы вытолкнуло ее – как читателя – в 
дособытийное (доэтическое) состояние. Отметим, что собственно поэтическая 
коллизия связана в разбираемых нами эпизодах с деэтизацией именования: 
Гринев не знает, как назвать Пугачева потому, что любое именование дает дур-
ную завершенность именуемому как этическому субъекту. 

М.И. Цветаева приписала Гриневу ложь именно по этой причине: чтобы 
остаться в живых, а, тем более, спасти любимую – ложь позволительна. Мы 
выходим, таким образом, на проблему именования (высказывания) как 
этического акта. Конфликт, в который вовлечены герои «Капитанской до-
чки», представляет собой как бы развертку этого глубинного конфликта в 
социально-исторической плоскости как конфликта антагонистов, претендую-
щих на обладание «правильным» именем. Разрешение этого конфликта пред-
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