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ского); культурном (как образ, созданный в сентиментальной и романтической 
литературе, и новый образ, открытый А.С. Пушкиным, во всем его многообра-
зии и неоднозначности).

Многослойным является и образ Москвы – символа исторического прошло-
го, патриархального уклада, «ярмарки невест», «пышности маскарада» и вместе 
с тем ключевой точки пересечения путей России. «Москва! Как много в этом зву-
ке Для сердца русского слилось, Как много в нем отозвалось!..» [3, с. 155], – это 
высказывание А.С. Пушкина вполне применимо не только к образу Москвы, но 
и к структуре его художественных образов в целом, которые способны повора-
чиваться разными гранями к читателям, обнаруживая многогранность самой 
жизни, ее исторического, социального и духовного аспектов.

Нередко писатель не только поворачивает художественный образ той или 
иной гранью, но и неожиданно переворачивает его для читателя, и тогда об-
раз приобретает совсем иной смысл. Прием переворачивания художественного 
образа, обнаружение его нового звучания характерны для стиля А.С. Пушкина. 
Так, например, луна, традиционный образ романтической литературы, присут-
ствует при изображении Татьяны (которая пишет письмо Онегину при лунном 
свете: «И сердцем далеко носилась Татьяна, смотря на луну…»), Ленского (он 
тоскует и прощается с жизнью при свете луны) и Ольги. Однако в последнем 
случае для характеристики Ольги используется стилистический повтор «как 
эта глупая луна на этом глупом небосклоне», что снимает романтический ореол 
с образа луны, соответственно, и с образа героини.  

Характерным приемом индивидуального стиля писателя является по-
гружение образа в новый (или неожиданный) для него контекст. Вследствие 
этого художественный образ расширяет свое значение или приобретает 
дополнительные коннотации. Так, например, образ Евгения Онегина в первой 
главе, который больше напоминает Чайльд-Гарольда («Как Чайльд-Гарольд, 
угрюмый, томный…»), погружен в реалистический контекст в строфе XLVIII, 
возникает контраст между описанием позы задумчивости с помощью высокой 
поэтической лексики («С душою, полной сожалений…», «как описал себя пиит») 
и последующего описания Мильонной (перекличка часовых, стук дрожек, шум 
весел, рожок, «песня удалая»). Далее следуют поэтические размышления авто-
ра, вполне соответствующие и настроению его героя, который мечтает о новых 
странах. Строфы XLIX и L («Адриатические волны,  О Брента!..»; «Придет ли час 
моей свободы? Пора, пора!..») выписаны в стиле прощальной песни Чайльд-
Гарольда («Прощай, Британия, прощай!..»), помещенной в первой главе поэмы 
Дж. Байрона. Но впоследствии в романе А.С. Пушкина идет повествование о 
прозаических моментах жизни – о смерти отца Онегина, о заимодавцах, тяжбах, 
потере отцовского наследства, смерти дяди, похоронах. Художественный образ, 
представленный в романтическом ореоле, вновь оказывается погруженным 
в  реалистический контекст, что способствует выявлению истинной сущности 
жизни, ее действительных противоречий.

Безусловно, исчерпать художественную глубину пушкинских образов не-
возможно, как не исчерпаем роман «Евгений Онегин» в целом. И эта неис-
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Прагмалінгвістика є одним із напрямів у сучасній прагматиці і може трак-
туватися як лінгвістичний розділ прагматики або як прагматичний аспект мо-
вознавства. Це відносно молода галузь знань на межі наук про мову, в рамках 
якої перетинаються багато логіко-філософських, соціо-психолінгвістичних, сти-
лістичних і етнографічних направлень. Поки що не існує єдиного вичерпного 
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наукового визначення прагмалінгвістики та чіткого понятійного апарату і тер-
мінології, проте зрозуміло, як формувалася ця дисципліна. Поштовхом до її ви-
никнення стало розуміння того, що в лінгвістичних дослідженнях надзвичайно 
важливо враховувати так званий людський чинник. Це розуміння склалося в 
семіотиці – науці про загальний характер функціонування найрізноманітніших 
знаків (семіотичних систем), що зберігають і передають будь-яку інформацію. У 
1938 році Ч. Морріс виокремив у межах семіотики три підрозділи: синтактику 
(синтаксис), що вивчає відносини між знаками, семантику, що вивчає відносини 
між знаком і його маркером, і прагматику, що вивчає відносини між знаком і 
його інтерпретатором, тобто тим, хто його створює (продукує) і розуміє. Пізні-
ше формування прагмалінгвістики стимулювалося ідеями філософів Дж. Остіна, 
Дж. Сьорля, Р. Грайса, З. Вендлера та ін.

Об’єктом дослідження прагмалінгвістики є спілкування, яке здійснюється 
комунікантами в певних соціальних та міжособистих умовах, з певними мотива-
ціями і цілями, з використанням спеціальних мовних засобів. Ю.С. Степановим 
прагмалінгвістика визначається як галузь мовознавства, яка займається вибо-
ром «найбільш оптимальних із наявних у мові засобів для найбільш успішного 
впливу на реципієнта, для ефективного досягнення поставленої мети в кон-
кретних обставинах мовного спілкування» [10, с. 325-326].

Ю.Д. Апресян, на нашу думку, є автором найбільш широкого визначення 
прагмалінгвістики як науки: «Під прагматикою ми розуміємо закріплене в мов-
леннєвій одиниці (лексемі, грамемі, синтаксичній конструкції) ставлення мовця 
до 1) дійсності, 2) до змісту повідомлення, 3) до адресата» [1, с. 8]. 

Розуміння предмета прагмалінгвістики ґрунтується на розгляді прагмати-
ки як дисципліни, що вивчає відносини між знаками і людьми, що їх створюють, 
сприймають та інтерпретують. Прагматика досліджує знаки в їхньому відно-
шенні до тих, хто цими знаками оперує, а мова є знаковою системою. У коло ін-
тересів прагмалінгвістики потрапляє широке коло проблем, що не обмежується 
дослідженням відносин, у які вступають мовний знак і його інтерпретатори – 
адресат і адресант, а також вивчення впливу контексту і фонових знань на кому-
нікантів, шляху реалізації інтенцій мовця у мовленнєвих актах тощо.

Саме до одного з понять прагмалінгвістики і належить поняття пресупо-
зиції, що є предметом дослідження цієї статті. Ми ставимо за мету висвітлити 
основні аспекти цього поняття в контексті розкриття змісту повідомлення й ін-
тенцій мовця у мовленнєвому акті та зробити огляд лінгвістичних учень щодо 
цього питання. Актуальність роботи визначається відсутністю ґрунтовних до-
сліджень, що розкривають проблему розуміння пресупозиції як прагмалінгвіс-
тичного явища, недостатньою увагою до типологізації пресупозицій та вивчен-
ня наявних досліджень із цих питань.

Вивчення пресупозиції належить до ряду питань, які досі не мають за-
гальноприйнятого визначення і які викликають численні суперечки.  Поняття 
пресупозиції є більш давнім, ніж саме поняття прагмалінгвістики як науки, і 
з’явилося в останній чверті ХІХ століття у логіці завдяки дослідженням Г. Фреге, 
який провів чітке розмежування двох типів значень: твердження та пресупози-
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вители светского общества («Тут был на эпиграммы падкий, На все сердитый 
господин…» [3, с. 176], «Тут был Проласов, заслуживший Известность низостью 
души…» [3, с. 176] и др.).

В романе «Евгений Онегин» нет привычного для романтизма противопос-
тавления образов. На наш взгляд, здесь больше действует принцип сопостав-
ления и взаимодополнения художественных образов. Это касается, например, 
образов Онегина и автора, Онегина и Ленского. Через сопоставление с автором 
в первой главе более ярко проявляются черты Евгения Онегина на фоне эпохи: 
«С ним подружился я в то время. Мне нравились его черты, Мечтам невольная 
преданность, Неподражательная странность И резкий охлажденный ум. Я был 
озлоблен, он угрюм…» [3, с. 23].

Говоря о сопоставлении и взаимодополнении художественных образов в ро-
мане «Евгений Онегин», можно выделить несколько таких пар образов: Онегин 
– Ленский, Онегин – автор, Онегин – Татьяна (как взаимопритяжение и взаимо-
отталкивание двух противоположных начал – женского и мужского, чувствен-
ности и рациональности), Татьяна – Ольга (как красота истинная и ложная), 
Татьяна – няня, Татьяна (и Ольга) – мать Ларина, Ленский – отец Ларин. Прием со-
поставления и взаимодополнения проявляется и в создании пространственных 
образов романа: городов (Москва, Петербург) и деревни, между которыми нет 
противоречия, поскольку они входят в целостную картину мира, представлен-
ную в романе А.С. Пушкина.  

Говоря о структуре пушкинских образов в романе «Евгений Онегин», нель-
зя не сказать и об отличительном их качестве – многослойности, то есть со-
единении в одном образе разных аспектов жизни, а также аспектов духовно-
го сознания эпохи. В художественных образах «Евгения Онегина» сочетаются 
разные планы: социальный, исторический, психологический, философский, 
культурный. Например, образ Петербурга можно рассматривать в социаль-
ном плане как знак нового пути развития России под влиянием Запада, это го-
род, населенный представителями разных слоев, имеющий сложную систему 
общественных отношений; в историческом – это город Петра, город, символизи-
рующий экономические преобразования, но это и город современной истории 
(«Иных уж нет, а те далече…»); в культурном смысле – это город искусства, город 
писателей и театральных деятелей, город традиций и вместе с тем выработки 
новых эстетических принципов (что отмечено в размышлениях автора о совре-
менном искусстве); в психологическом смысле – это город «скуки», суеты, света, 
это «пустыня»,  которая тяготит Евгения Онегина; в философском же смысле – 
это составная часть России и символ общей картины мира XIX века. 

Образ деревни также можно рассматривать в разных аспектах: в социальном 
(как систему определенных социальных отношений, в  том числе и крестьян-
ского уклада – судьба няни, описания природы: «Зима! Крестьянин торжествуя 
На дровнях обновляет путь…»); психологическом (как «приют спокойствия», 
символ природной жизни и вместе с тем как «глушь», «пустыня», «забытое се-
ленье»); историческом (как символ косного существования русской провинции 
– «календарь осьмого года», судьба родителей Лариных, возможная судьба Лен-
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вопоставление по отношению к устоявшимся моделям поведения): «Она была 
нетороплива, Не холодна, не говорлива, Без взора наглого для всех, Без притяза-
ний на успех, Без этих маленьких ужимок, Без подражательных затей... Все тихо 
просто  было в ней» [3, с. 171].

Ю.М. Лотман отметил внутреннюю динамику образа Татьяны, которая пре-
вращается из романтического образа «юной девы» в образ сложный и трагичес-
кий: «То, что Татьяна отсекла от себя возможность «романных поступков», лишь 
перенесло динамическую противоречивость ее характера в сферу внутренней 
жизни, превратив ее в образ глубоко трагический» [1, с. 91]. Об этом пишет и 
В.С. Непомнящий: «Когда она говорит Онегину «нет», когда… расстается с тем, 
кому мечтала отдать всю себя, – она жертвует собой ради Онегина… Потому 
что есть преграда, которую она перейти не может и не хочет: любовь, слитая с 
совестью, – или совесть, облеченная в любовь…» [2, с. 6]. К этим наблюдениям 
добавим, что в создании высокого трагизма этого женского образа немаловаж-
ную роль играют религиозные мотивы, которые проявляются в ключевых для 
Татьяны ситуациях: в ее письме («Ты мне послан Богом…») и в ответе Онегину 
(«Но я другому отдана…» – отдана Богом). 

Сложность и многозначность в построении эйдологии проявляется и в обра-
зе Владимира Ленского, с которым в роман входит не только тема трагической 
судьбы поэта, но гораздо более широкая тема – тема романтизма и его судьбы в 
России. Хотя в его изображении автор прибегает к некоторым приемам иронии, 
но в целом этот образ согрет теплым чувством: «Ах, он любил, как в наши лета 
Уже не любят…» [3, с. 40].

В иерархии пушкинских образов весьма трудно определить главных и 
второстепенных персонажей, собственно, такого традиционного деления фак-
тически нет в романе «Евгений Онегин». По нашему мнению, правомерно гово-
рить об образах первого плана и второго плана в тех или иных сюжетных колли-
зиях, узлах, отдельных сценах произведения. Так, например, в первой и второй 
главе, где еще нет образов Татьяны и Ольги, на первый план выдвигаются 
образы Евгения Онегина, автора, собирательные образы светского общества, 
искусства, читателей. Фоновыми (но не второстепенными, не менее важными) 
по отношению к ним являются образы жителей города, разных слоев общества 
(лакеи, купцы, извозчики и т. д.). Впоследствии с развитием сюжетного дей-
ствия на первый план выходят образы Евгения Онегина и Владимира Ленского 
и парные по отношению к ним женские образы Татьяны и Ольги. Образами вто-
рого плана выступают образы родителей Лариных, няни. В пятой главе главным 
объектом изображения становится образ пошлого, мертвого общества деревен-
ских обывателей, появление которых предвосхищают гротескные персонажи 
из сна Татьяны. Этот собирательный образ всеобщей пошлости определяет 
последующие коллизии, в которые вовлечены герои (Онегин – Ольга – Лен-
ский). В восьмой главе на первый план опять выходит образ автора, который 
переосмысляет не только свой жизненный путь, но и избранный им путь в 
искусстве, и лишь потом появляются образы Татьяны и Онегина. На втором 
плане (но не на второстепенном месте) оказывается муж Татьяны и предста-
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ції (asserted meaning and presupposed meaning). Г. Фреге, маючи на увазі, що окрім 
змісту повідомлення і денотата існує ще щось, писав: «Зміст і денотат знака слід 
відрізняти від відповідного цьому знаку вистави. Якщо денотат знака – це річ, 
дана нам у відчуттях, то моє уявлення про цю річ є внутрішній образ, що виник у 
мене на основі моїх вражень від цієї речі, а також у результаті моєї діяльності, фі-
зичної і розумової, пов’язаної з цією річчю» [13, с. 185]. Г. Фреге пропонував роз-
різняти те, що стверджується у висловлюванні, і те, що передбачається. Напри-
клад, у вислові «Кеплер помер у бідноті» передбачається, що ім’я Кеплер означає 
певний денотат. Інакше кажучи, у цьому вислові передбачається, що існувала 
така людина, як Кеплер. Проте, на думку Г. Фреге, це припущення не є власне 
частиною вислову, а лише умовою наявності в ньому істинного значення. Якщо 
така пресупозиція не задовольняється, тобто референта не існує, то вислів є по-
збавленим істинного значення, хоча і є осмисленим. Можна зробити висновок, 
що Г. Фреге виділяв пресупозіцію як інтенцію, що апелює до імені й забезпечує 
наявність в інтенції істинного значення.

Відтоді питання пресупозиції почало широко дискутуватися в лінгвістичній 
та філософській літературі (переважно на Заході), досягнувши піку в 70-ті роки 
ХХ століття. Дослідники розходилися у своїх поглядах і піддавали критиці кожну 
попередню роботу. Л. Хікі зауважує: «Практично все, що було написане про пре-
супозицію, піддавалось сумніву або запереченню з боку якогось авторитетного 
фахівця» [цит. за: 16, с. 114]. Проте це питання широко досліджується і в наш 
час. «При першому ж погляді на останні роботи в лінгвістиці яскраво видно, що 
центральну роль у них займає поняття пресупозиції», – пише Д. Купер [15, с. 32]. 
Т. Тодоров зазначає, що «аналіз пресупозицій є найвизначнішим внеском, який 
був зроблений у лінгвістичну семантику за останні роки» [23, с. 10]. «Поняття 
пресупозиції, – стверджує Є. Хайкова, – донині ще належить до одного з широко 
обговорюваних понять у сучасній лінгвістичній літературі» [18, с. 85]. 

Проте лінгвісти не виробили загального погляду на пресупозіцию, склад-
ність при визначенні поняття полягає і в тому, що термін «пресупозиція» в лінг-
вістиці використовують у різних аспектах та в різних розділах мовознавства – у 
граматиці, когнітивній лінгвістиці, комунікативній лінгвістиці, психолінгвісти-
ці, лінгвістичній семантиці та ін. 

Наприклад, деякі лінгвісти розглядають пресупозицію як твердження про 
існування і єдність об’єктів – екзистенціальні пресупозиції (Ч. Філмор, К. Донне-
лан, О. Дюкро, Д. Купер, Л. Лінський). Інші говорять про пресупозиції фактичних 
предикатів (наприклад, речення «Джон здивувався, що Фред вирішив завдання» 
має пресупозіцію «Фред вирішив завдання», що здійснює референцію до факту 
(П. і К. Кіпарські)). Деякі лінгвісти аналізують пресупозиції обіцянок і наказів 
(Ч. Філмор, Т. Тодоров). Поширене в лінгвістиці застосування поняття пресу-
позиції в семантичному аналізі складних висловлювань (А. Бейкер, О. Дюкро, 
Дж. Лаків, П. і К. Кіпарські, Д. Купер). Так, А. Бейкер [14] аналізує відмінності 
між складносурядними і складнопідрядними реченнями на основі поняття пре-
супозиції. Дж. Лаків [23] використовує пресупозиції, розглядаючи семантичні 
зв’язки в складносурядному реченні. Роль пресупозицій у вченні про актуальне 
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дослідження речення аналізують П. і К. Кіпарські [21]. Пресупозиції при цьому 
виступають як комунікативно значущі частини речення, що дозволяє розгляда-
ти семантичні властивості різних елементів речення, що виокремлюють у про-
цесі актуального (формально-синтаксичного) дослідження речення. 

Існує ще одне розуміння пресупозиції в лінгвістиці: пресупозиції розгляда-
ються як властивості слів (Ч. Філмор, Т. Тодоров). Іменники, вживані зазвичай 
у ролі предикатів, мають чітко виражений розподіл значення на стверджуване 
і таке, що мається на увазі (пресупозицію). Крім того, пресупозиції використо-
вуються в лінгвістиці при аналізі синонімічних слів. Наприклад, Ч. Філмор [17] 
зазначає, що синонімічні дієслова оцінної дії (наприклад, засуджувати і звину-
вачувати) можуть розрізнитися лише розподілом семантичного змісту між пре-
супозицією і стверджуваним компонентом слова.

Цікаві результати отримали лінгвісти під час уводення поняття пресупози-
ції в теорію мовленнєвих актів, де особливе місце займають прагматичні, ситуа-
тивні, синтагмативні пресупозиції (Ф. Кієфер, Е. Кінан, Дж. Лайнз). «Наскільки я 
можу судити, – пише Ф. Кієфер, – концепція пресупозицій висловлювання є бага-
тообіцяльним кроком у напрямі до нової теорії мови» [20, с. 18]. У багатьох лінг-
вістичних дослідженнях під пресупозиціями розуміють умови, необхідні для 
успішної комунікації, – прагматичні пресупозиції. Наприклад, Ч. Філмор пише: 
«Під пресупозиційним аспектом ситуації вербальної комунікації я маю на увазі 
ті умови, які мають бути виконані, перш ніж ужити речення» [17, с. 120]. Поді-
бної точки зору дотримується й Н.Д. Арутюнова, розглядаючи прагматичні (чи 
ситуативні) пресупозиції як ті «передумови і попередні умови, які, не входячи в 
мовленнєвий зміст висловлювання, створюють ґрунт для його вживання і до-
зволяють досягти комунікативної мети» [2, с. 85]. Такими умовами є, наприклад, 
те, що учасники комунікації розуміють один одного, знають мову, не хворі, не 
жартують тощо. 

Е. Кінан як прагматичні пресупозиції розглядає статус, вид стосунків, стать, 
вік, ставлення поколінь серед тих, що беруть участь у комунікації; серед тих, що 
беруть участь у комунікації й індивідів, що згадуються в реченні; місцезнаходжен-
ня учасників мовленнєвого акту і самих предметів, що згадуються в реченні; час і 
т. ін. Він пише: «Пресупозиції – це умови, яким повинен відповідати світ для того, 
щоб висловлювання могло бути сприйняте в його прямому сенсі» [19, с. 49]. Так 
само підходять до визначення поняття пресупозиції Д. Лангендон, Х. Севін, Т. То-
доров, О. Дюкро, Ф. Кієфер (ситуативні пресупозиції), Дж. Сьорль («вхідні і вихідні 
умови»), Дж. Остін («умови успіху»). Прагматичні пресупозиції використовуються 
лінгвістами досить широко: в теорії мовленнєвих актів, у конотативній семанти-
ці, при вивченні діалогічної мови, у визначенні правил уживання слів.

Отже, пресупозиція (лат. prae – попереду, перед і suppositio – припущення) 
у прагмалінгвістиці – це припущення чи розрахунок на те, що частина пропо-
нованої інформації очевидна і/чи добре відома адресатові. Пресупозиція проти-
стоїть комунікативно релевантному змісту висловлювання і входить у семан-
тику речення як «фонд спільних знань» співрозмовників, як попередня умова. 
Інколи пресупозіцію визначають як наявність у комунікантів попередніх знань, 
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фантастические образы из сна Татьяны), трагические (воплощение трагизма 
самой жизни, например, образ няни) и многогранные (которые сочетают в себе 
элементы комизма и трагизма: образ Онегина в начале романа несет в себе са-
тирический компонент, но в последней главе он становится трагическим ге-
роем, переживая трагедию непреодолимых обстоятельств; в образе Ленского 
соединяются ирония со стороны автора к романтическому герою, а с другой 
стороны – сочувствие его трагической кончине и др.). С точки зрения рецеп-
ции в художественные образы пушкинского романа заложены разные возмож-
ности, поэтому по характеру рецепции мы выделяем образы полифонические 
(которые приобретают различные звучания в тексте) и образы монофоничес-
кие (ведущие одну основную тему, мотив, идею и т.п., например, образ Зарец-
кого воплощает «мненье света», образ няни воплощает трагедию крепостной 
крестьянки и др.). По специфике обобщения художественных образов в «Евге-
нии Онегине» можно выделить единичные (например, образы представителей 
искусства – Истомина, образ автора), типические (Евгений Онегин как тип че-
ловека пушкинской поры, Владимир Ленский как тип романтического героя и 
др.), собирательные (например, образ светского общества («Свет решил, что он 
умен и очень мил»), образ искусства («Волшебный край...»), образы деревенских 
обывателей («Толпа жужжит, за стол садясь», «Толпа в гостиную валит»), образ 
читателя, публики («Друзья Людмилы и Руслана...») и др.). 

Особенностью индивидуального стиля А.С. Пушкина является то, что один 
и тот же художественный образ под разным углом изображения может приоб-
ретать разные значения и характеристики. Так, например, образ Евгения Оне-
гина предстает в разных ракурсах в ходе повествования. Если в начале произ-
ведения он «повеса», «Чайльд-Гарольд», в нем немало «дон-жуанских» черт, то 
впоследствии А.С. Пушкин обнаруживает сложность этого образа-персонажа, 
который имеет неоднозначные характеристики. В финале уже и Татьяна, и ав-
тор задумываются: «Кто он таков?..», «Все тот же ль он иль усмирился?», «Иль 
корчит так же чудака?», «Что нам представит он пока?» [3, с. 168]. В образе Ев-
гения Онегина воплощено духовное состояние русского общества XIX века с его 
увлечениями и разочарованиями, духовными поисками и столкновениями с ре-
альной жизнью. 

Образ Татьяны также отличается сложностью и многомерностью, он  весьма 
динамичен и воплощает в себе как типические черты, так и неповторимо ин-
дивидуальное. В начале произведения Татьяна предстает как типичный образ 
уездной барышни, воспитанной на лоне природы под влиянием сентименталь-
ной и романтической литературы. Ее любовь к Онегину во многом обусловлена 
книжными представлениями о жизни и об отношениях. Однако впоследствии 
образ Татьяны изменяется не только вследствие нравственного урока, дан-
ного ей Онегиным, но и вследствие новых обстоятельств, которые привели 
ее в Москву на «ярмарку невест», вследствие погружения уже не в книжный, 
а в реальный мир. Создавая портрет новой Татьяны на фоне светского обще-
ства, А.С. Пушкин вместе с тем подчеркивает ее неповторимость как личности, 
поэтому описание героини дано в форме «от противного» (как портрет-проти-
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ВИКТОРИЯ ЛЮЛЬКА
(Полтава)

СТРУКТУРА И ТИПОЛОГИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВ В РОМАНЕ А.С. ПУШКИНА 
«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»
Ключові слова: роман, художній образ, структура, типологія, роман-
тизм, реалізм.

Художественный образ – особый способ отражения действительности (яв-
ления, процесса и т. д.), в котором воплощаются особенности ее осмысления 
писателем, специфика авторской картины мира и индивидуального стиля ху-
дожника. Своеобразие эйдологии исследователи (П.Н. Сакулин, А.Н. Соколов, 
Д.С. Наливайко и др.) относят к важнейшим составляющим структуры стиля. 
При изучении индивидуального стиля писателя или стиля произведения важ-
но определить не только содержательное наполнение художественных обра-
зов, но и их внутреннюю структуру, поэтические средства их создания. Зако-
номерности конструирования художественных образов отражают не только 
индивидуальные достижения писателя, но и соотносятся с общими тенденци-
ями литературного процесса, с развитием художественных направлений и те-
чений. В систему образов художественного произведения входят образы дей-
ствующих лиц (персонажей), образ создателя и адресата произведения, образы 
природного и вещного окружения (образы природы, дома, города и т. п.) и др. 
Для изучения индивидуального стиля писателя существенной является иерар-
хия художественных образов, взаимосвязь и взаимодействие между ними [4]. 

В романе «Евгений Онегин» представлена сложная типология 
художественных образов, которая соответствовала задачам широкого изобра-
жения жизни, поставленным А.С. Пушкиным. Мы определяем несколько типо-
логических рядов в эйдологии произведения. По объекту изображения можно 
выделить образы-персонажи, образы природы (в разное время года), образы-
вещи (предметы быта, интерьера и т. д.), образы пространства (город, театр, 
дом Лариных, дом Онегина и др.). По роли в организации и движении сюжета 
образы «Евгения Онегина» разделяются на динамические (которые принима-
ют непосредственное участие в развитии сюжетных линий, мотивов произве-
дения) и фоновые (которые создают социально-исторический и культурный 
фон – например, образы извозчиков, кучеров, лакеев, образы девушек в име-
нии Лариных, Madame, Monsieur, мосье Трике, Пустяков, Петушков, Буянов, 
Флянов и т. д.). По способам характеристики образы произведения являют-
ся развернутыми (прорисованными достаточно подробно, в сложной системе 
взаимоотношений, на фоне среды и т. д.) и пунктирными (едва намеченными, 
но не менее выразительными, например, образ няни). По эмоционально-
экспрессивной окраске можно выделить образы гротескно-сатирические (во-
площающие «мненье света», его пороки, пошлость, например, образ Зарецкого, 
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зону перетину когнітивних просторів комунікантів, що активізується у процесі 
комунікації. Чим більша зона перетину, тим ефективніше відбувається процес 
комунікації. Саме тому для успішного спілкування в комунікантів повинна бути 
певна спільна сукупність знань та уявлень щодо реального світу, щодо способу 
та манери спілкування, щодо мовних тактик і стратегій.

Певні типи пресупозицій у лінгвістиці виділяються залежно від аспекту по-
гляду – когнітивно-прагматичного, культурно-мовного і логічного. Деякі мовоз-
навці у своїх класифікаціях ґрунтуються лише на одному з аспектів, інші ж ви-
значають це явище з точки зору сукупного підходу.

Когнітивно-прагматичний аспект дозволяє розглядати пресупозіцію як ті 
«умови, які мають бути виконані до того, як речення може бути використане в 
якій-небудь комунікативній функції» [6, с. 260]. Цей аспект викладений у класи-
фікації Ч. Філмора, що визначав пресупозиції «залежно від відповідності змісту 
висловлювання умовам позамовної ситуації… до виконання умов, не пов’язаних 
зі змістом висловлювання, але необхідних для здійснення мовленнєвого акту» 
[6, с. 260].

З позиції цього ж аспекту розглядає пресупозіцию і В.В. Красних [7, с. 24]. 
Залежно від співвідношення з певним когнітивним простором (індивідуальним, 
колективним простором або когнітивною базою), що актуалізується в певному 
типі комунікації, виділяються три основні типи пресупозицій: 

1) мікропресупозиція – загальний фонд знань комунікантів про конкретну 
ситуацію, в якій відбувається акт комунікації;

2) соціумна, константна пресупозиція – фрагмент колективного когнітив-
ного простору, що актуалізується в комунікації. Цей тип пресупозиції можливий 
при спілкуванні людей, що належать до одного соціуму, але не обов’язково до 
одного лінгвокультурного співтовариства;

3) макропресупозиція – фрагмент когнітивної бази, який є відповідним та 
актуальним для здійснення конкретного акту комунікації. Він належить до най-
більш консервативного вмісту знань та уявлень. Тобто, це якийсь «макрокогні-
тивний шар», що знаходиться в межах ментального знання комунікації, – опе-
ративна структура свідомості, що створена на перетині когнітивних просторів 
комунікантів і є зоною загальних знань та уявлень.

Культурно-мовний аспект дозволяє виділяти типи пресупозиції з опорою 
на пропозицію речення. Таку класифікацію цього явища пропонують І.П. Івано-
ва, В.В. Бурлакова та Г.П. Почепцов (із посиланням на Ч. Філмора), розглядаючи 
її як якусь даність, виражену «в реченні в неявній формі», це «видиме з нього 
<речення> судження» [6, с. 260]. При цьому дослідники виділяють такі основні 
ознаки пресупозиції – виокремлення з речення, неясність, «нечуттєвість» до за-
перечення речення і прагматичність змісту [6, c. 261].

Ґрунтуючись на пропозиції змісту, ці лінгвісти виділяють такі типи пресупо-
зиції: 1) «фактивні», які вводяться певним класом дієслів «розумової діяльнос-
ті і психічних процесів» і присутні переважно «в змісті речення з додатковими 
частинами, а також із неособовими формами» [6, c. 262], при цьому таке речен-
ня сприймається «як істинне, таке, що відбиває реальність, інакше кажучи, як 
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факт» [6, c. 263]; 2) «емотивні пресупозиції» виражаються через емотивні при-
судки, що припускають «певне суб’єктивне емоційне ставлення автора речення 
до комплементу, що можна визначити як відповідність/невідповідність бажан-
ням і очікуванням того, хто говорить» [6, c. 265].

Логічний аспект є визначальним у класифікації пресупозицій, автором якої 
є Е. Кінан, на основі формального визначення в термінах основних понять мате-
матичної логіки – істинності й логічності. При цьому вченим виділяються два 
типи – логічні і прагматичні пресупозиції: «Логічна пресупозиція визначається 
на основі відносин між основними структурами і світом. Прагматичні пресупо-
зиції визначаються на основі відносин між висловлюваннями й контекстом» 
[19, c. 86]. Серед логічних пресупозиції Е. Кінан виділяє дев’ять підтипів логічно-
го наслідування. Тоді як для прагматичної пресупозицій актуальним є поняття 
«доцільності узгодження  речення з певними пресупозиціями» [19, c. 90]. 

Проте досить складно розглядати пресупозицію лише в одному аспекті, зва-
жаючи на багатогранність цього явища. Тому деякі лінгвісти пропонують сукуп-
ний підхід до його інтерпретації і класифікації. Так, у руслі семантико-прагма-
тичного підходу розглядає пресупозицію М.Л. Макаров, що трактує це поняття 
«з текстоцентричної точки зору… як окремий випадок інференції – як судження, 
що виводиться з цього висловлювання за правилами істинності/доцільності. З 
іншого боку, за своїм визначенням ці судження відносяться до попередніх умов 
реалізації висловлювання, що ближче до комунікатороцентричного підходу 
дискурс-аналізу» [8, c. 133].

Виходячи з цього, можна виділити два типи пресупозицій: 1) семантична 
пресупозиція як «особливий різновид семантичного навантаження» [8, c. 133] 
із двома підтипами: потенціальні пресупозиції речення в нульовому контексті й 
актуальні пресупозиції висловлювання в реальному контексті; 2) прагматична 
пресупозиція, що розуміється як відношення між тим, хто говорить, і доцільніс-
тю висловлювання в контексті. 

Такої ж класифікації з опорою на праці О.В. Падучевої дотримується й відо-
мий український лінгвіст Ф.С. Бацевич. Він уважає, що в аспекті міжособистісної 
комунікації важливим слід визнати факт розмежування в спеціальній літера-
турі семантичних та прагматичних пресупозицій. Семантична пресупозиція, на 
його думку, – це семантичний компонент повідомлення (висловлювання), неіс-
тинність якого в певній ситуації перетворює повідомлення в аномальне або не-
доречне. Прагматична пресупозиція – компонент повідомлення, мовленнєвого 
жанру, дискурсу (тексту), пов’язаний із суб’єктивним чинником міжособистіс-
ного спілкування (орієнтацією в ситуації спілкування, соціальних, когнітивних, 
ґендерних тощо характеристиках учасників комунікативного акту, їхніх оцінок, 
переваг тощо), відсутність або незнання якого перетворює повідомлення, мов-
леннєвий жанр, дискурс (текст), комунікацію в цілому в недоречні – нещирі, не-
природні, провокаційні, такі, що не відповідають умовам їхньої успішності тощо. 
Ф.С. Бацевич зазначає, що прагматична пресупозиція включає в себе уявлення 
мовця про загальний контекст спілкування та орієнтацію в ньому, модель адре-
сата, умови успішності спілкування та інші прагматичні чинники спілкування. У 
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новелл «Пан Твардовский», «Нежданные гости» характерно слияние фольклор-
ного и литературного начал, новеллы «Концерт бесов», «Две невестки» и «Ноч-
ной поезд» выдержаны в традициях западноевропейской готики, а новелла «Бе-
лое привидение» является образцом готического детектива.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Аксаков С. Т. Биография Михаила Николаевича Загоскина / Сергей Тимофеевич 
Аксаков // Загоскин М. Н. Избранное / М. Н. Загоскин. – М., 1988. – С. 355–399.

2. Белое привидение : Русская готика / сост., примеч. А. Карпова. – СПб. : Азбука-
классика, 2006. – 512 с.

3. Беляев Ю. А. Отец русского исторического романа [Электронный ресурс] / Юрий 
Антонович Беляев // Загоскин М. Н. Аскольдова могила. Романы, повести / М. Н. За-
госкин. – М. : Современник, 1989. – Режим доступа : http://az.lib.ru/z/zagoskin_m_n/
text_0180.shtml

4. Быков П. В. Михаил Николаевич Загоскин. Биографический очерк / П. В. Быков // 
Собр. соч. : в 12 т. / М. Н. Загоскин. – СПб., 1901. – Т. 1. – С. І–ХХІІІ.

5. Вацуро В. Э. Готический роман в России / В. Э. Вацуро. – М. : Новое литературное 
обозрение, 2002. – 544 с. – (Филологическое наследие).

6. Загоскин М. Н. Избранное / Михаил Николаевич Загоскин. – М. : Правда, 1988. – 
480 с. 

7. Загоскин М. Н. Вечер на Хопре / Михаил Николаевич Загоскин. – СПб. : Лениздат, 
Команда А, 2013. – 174 с.

8. Песков А. М. Михаил Николаевич Загоскин / А. М. Песков // Сочинения : в 2 т. Т. 1. 
Историческая проза / М. Н. Загоскин. – М., 1987. – С. 5–32.

9. Проскурин О. А. «Малая проза» Михаила Загоскина / О. А. Проскурин // Избранное 
/ М. Н. Загоскин. – М. : Правда, 1988. – С. 5–14.

10. Cкотт В. Обойная комната / Вальтер Cкотт ; пер. В. Прахова // Вестник Европы. 
– 1829. − № 17. – С. 33–62. 

ЛЮДМИЛА МАЦАПУРА

ПОЭТИКА ГОТИЧЕСКОЙ НОВЕЛЛЫ В ТВОРЧЕСТВЕ М.Н. ЗАГОСКИНА

Статья посвящена исследованию готической традиции в цикле М.Н. Загоскина «Ве-
чер на Хопре», который состоит из шести новелл. Показаны пути переосмысления пи-
сателем традиций классического готического романа, что отразилось в разнообразных 
по форме и содержанию готических новеллах. В цикле М.Н. Загоскина «Вечер на Хопре» 
автор статьи прослеживает внутреннюю динамику жанра готической новеллы, уделяя 
основное внимание особенностям поэтики.

Ключевые слова: готический роман, готическая традиция, готическая новелла, де-
тектив, поэтика.

LUDMILA MATSAPURA

POETICS OF THE GOTHIC SHORT STORY IN M.N. ZAGOSKIN’S CREATIVITY

Article is devoted to the research of the Gothic tradition in M.N. Zagoskin’s cycle «Evening 
on Hoper», which consists of six short stories. The ways of the reconsideration of the classical 
Gothic novel traditions by the writer are shown. That was reflected in the varied forms and 
contents of the Gothic short stories. In M.N. Zagoskin’s cycle «Evening on Hoper» the author of 
the article traces the internal dynamics of the Gothic short story genre, pays special attention 
to the features of their poetics.

Key words: gothic novel, gothic tradition, gothic short story, detective, poetics.
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– племянником хозяина и красавицей-служанкой Челестиной, и убеждается в 
своей правоте. Вопрос о существовании сверхъестественных явлений сводит-
ся в новелле до уровня комедии, анекдота. Храбрый офицер сам выступает в 
роли белого привидения и пугает шалунов. Затем следует довольно хитроум-
ная разгадка того, как привидение могло проходить сквозь стены. В представ-
лении участвовало два человека – племянник и его слуга. «Они оба были одеты 
одинаковым образом и оба с потайными фонарями. Когда один из них, начав 
идти вдоль первой комнаты, доходил до стены, которая отделяла его от второ-
го покоя, то в ту же минуту прятал огонь и, ударив кулаком в стену, выбегал в 
коридор. <…> Второе привидение, услышав сигнал, открывало свой фонарь и 
начинало идти мимо окон…» – поясняет рассказчик [6, с. 75].

Новелла М.Н. Загоскина «Белое привидение» является примером того, как 
модель готического романа А. Радклиф, для которого обязательным условием 
было объяснение в финале сверхъестественных событий, повлияла на разви-
тие детективной литературы. Неслучайно по этому пути позже пошёл Э. По, 
который стал автором многочисленных готических новелл и зачинателем 
жанра детектива. Его рассказ «Убийства на улице Морг», опубликованный в 
1842 году, по праву считается образцом детективной новеллы.

Готические новеллы в цикле М.Н. Загоскина выстроены по принципу града-
ции: роль сверхъестественных элементов в каждом очередном произведении 
постепенно усиливается, достигая кульминации в новелле «Ночной поезд». По 
наблюдениям Ю.А. Беляева, «тема иррационального объяснения таинственных 
происшествий, о которых рассказывают участники вечерних посиделок в старин-
ном загородном доме отставного офицера Асанова, мистика по натуре, нарастает 
крещендо, и последний рассказ цикла уже смыкается с труднообъяснимой реаль-
ностью, когда все слушатели оказываются во власти настоящего ужаса» [3]. 

Персонажи цикла разделены на две группы в зависимости от их отношения 
к сверхъестественному. Мистически настроенным рассказчику и Асанову проти-
востоит скептик Заруцкий. В цикле «Вечер на Хопре» отношение автора, который 
в своих романах чётко определяет свою позицию, к теме сверхъестественного 
завуалировано. Писатель показывает различные варианты отношения к теме 
сверхъестественного, открыто не поддерживая никого из героев. Думается, 
что авторский голос звучит в следующей сентенции: «А что такое наш здравый 
смысл! Сбивчивые соображения, темные догадки, какой-то слабый свет, 
который иногда блеснет в потемках как будто бы нарочно для того, чтоб после 
нам еще сделалось темнее» [6, с. 48]. 

Цикл новелл М.Н. Загоскина «Вечер на Хопре» стал новым словом в осво-
ении готической традиции в русской литературе первой половины XIX века. 
В этом цикле писатель переосмысливает традиции классического готичес-
кого романа. В готических новеллах, разнообразных по форме и содержанию, 
М.Н. Загоскин прибегает к разнообразным формам взаимодействия с поэтикой 
готического романа: от иронического обыгрывания сюжетов, тем, мотивов, об-
разов до их стилизации и пародирования. Жанр готической новеллы в творче-
стве М.Н. Загоскина представлен в различных жанровых модификациях. Для 
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цьому сенсі прагматична пресупозиція – це пропозитивна установка, суб’єктом 
якої є мовець. Семантична пресупозиція висловлювання – це істинне судження; 
прагматичною ж пресупозицією може бути «нестверджуване судження» і навіть 
пропозитивна форма [3, с. 136-142].

Схожу точку зору на проблему пресупозиції висловлює К.А. Філіпов, від-
значаючи, «яким чином фонд позамовних знань використовується учасника-
ми комунікації при формуванні змістовної зв’язності тексту», тобто це деякий 
«компонент загальних знань того, хто говорить і слухає» [12, c. 225]. При цьому 
К.А. Філіпов розрізняє два типи пресупозицій: ситуативні або прагматичні, 
пов’язані з людським знанням про типові ситуації спілкування, що відбувається 
«в матеріальній і духовній сферах, у предметній і інтелектуальній комунікації» 
[12, c. 255]; і мовні, що поділяються, у свою чергу, на преференціальні й семан-
тичні. Референціальні або екзистенціональні пресупозиції відносяться до рівня 
речення, а семантичні обумовлені семантикою окремих слів і виразів.  

Класифікувати пресупозиції в рамках логіко-семантичного підходу  пропо-
нує І.Г. Сабурова, що розглядає пресупозиційні відносини як формулу «Х припус-
кає У, де У є тим, що передбачається в реченні і не згадується у змісті, а Х – це те, 
що припускає» [цит. за: 5, c. 244]. Із цього можливо виділити три основні типи 
цього поняття: 1) пресупозиції, пов’язані зі структурою речення, що виникають 
із «неможливості визначення Х у поверхневій структурі»; 2) пресупозиції, не 
пов’язані зі структурою речення, а «отримані за допомогою критерію запере-
чення чи ні»; 3) різноманітна група, яка об’єднує пресупозиції власне речення, 
зв’язного тексту та екстралінгвістичної реальності [цит. за: 5, c. 248]. 

Усі три аспекти класифікації пресупозицій лежать в основі змістової типоло-
гії цього явища, запропонованої В.З. Дем’янковим із посиланням на зарубіжних 
авторів: 1) логічні пресупозиції (за Р. Уілсоном) як «відношення між двома ре-
ченнями – передумовою і передпосиланням, що виникає в силу їхньої логічної 
співвіднесеності і збігається з відношенням імплікації, коли головний предикат 
речення є фактивним» [4, c. 131]; 2) прагматичні пресупозиції (за Е. Кінаном), 
тобто ті умови або контексти, які мають бути для того, щоб речення можна було 
зрозуміти в його початковому значенні (тобто, щоб задум адресанта передати 
певну інформацію здійснився); 3) семантичні пресупозиції (за Р. Сталнакером) – 
відношення між реченням і пропозицією, що воно виражає.

Н.Д. Арутюнова, представляючи у своїх дослідженнях досить велику кла-
сифікацію пресупозицій, окрім указаних, називає також 1. а) комунікативно 
нерелевантні елементи значення речення (екзистенціальні пресупозиції); 
1. б) комунікативно нерелевантні компоненти значення слова, що забезпечують 
правильне відношення слова до денотата; 2) семантична детермінація одного 
слова або висловлювання іншим словом або висловлюванням у тексті (синтаг-
матичні пресупозиції); 3) уявлення адресанта, що говорить про міру обізнаності 
адресата комунікативного акту (комунікативні пресупозиції) [2, c. 89]. 

Отже, ми розглянули декілька визнаних у лінгвістичній науці класифікацій 
поняття пресупозиції. Усі вони сходяться в одному – пресупозиція є одиницею 
ментально-лінгвальної діяльності учасника мовленнєвого акту. Вона сполучає 
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в собі всі вищезгадані аспекти розгляду, тобто пресупозиція – це цілий комп-
лекс взаємопов’язаних частин, виражених або не виражених у тексті залежно 
від того, під яким аспектом вони представлені. 

Саме поняття пресупозиції у прагмалінгвістиці й надалі потребує більш 
глибокого та ретельного дослідження, адже сфера прагматичного дослідження 
процесу комунікації є важливою для досягнення максимального успіху в спіл-
куванні. Нам також здається важливим використання поняття пресупозиції для 
вирішення ряду проблем теорії значення мовних висловлювань. Так, пресупози-
ції допомагають визначити смислове навантаження будь-якого мовленнєвого 
акту, оскільки в них у прихованому вигляді міститься інформація, знання про 
об’єкт мови. Проблемами семантичного та змістового навантаження тексту ці-
кавляться не лише лінгвістичні, але й інші науки – логіко-філософські, історич-
ні, етнографічні, саме тому так необхідна побудова чіткого апарату дії процесів у 
ході комунікативного акту, і саме тому проблема детального вивчення поняття 
пресупозиції й надалі має стояти на чолі лінгвістичних досліджень.
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ку повествование ведётся от имени русского гусара, раненого в сражении возле 
итальянского города Новь. Связь новеллы с готической традицией ощущается 
в описании колоритного итальянского пейзажа, на фоне которого выделяется 
готическая монастырская церковь. Эта деталь становится своеобразным марке-
ром, отсылающим читателя к поэтике готического романа. Одной из особеннос-
тей готического жанра является изображение специфического пейзажа с описа-
нием зданий готической архитектуры или их развалин.

Жанр «Белого привидения» можно определить как готическая новелла-
детектив. Напомним, что одним из основных жанровых признаков детектива 
является наличие загадочного происшествия; выяснение его обстоятельств 
лежит в основе развития сюжета, а в финале произведения все тайны должны 
быть раскрыты. При этом ключевая роль отводится герою, ведущему рассле-
дование, который обладает определённым набором качеств – нестандартным 
мышлением, наблюдательностью, храбростью. В новелле «Белое привидение» 
таким героем становится рассказчик, который разгадывает истинную причину 
появления сверхъестественных сил, наводящих страх на окружающих. По сло-
вам хозяина усадьбы, «почти каждую ночь, часу в двенадцатом, иногда ранее, 
иногда позднее, по всему флигелю ходит высокое белое привидение с фонарем 
в руках» [6, с. 73]. Появление привидения объясняется в традициях готической 
романистики – это неуспокоенная душа садовника, который в прошлом году по-
весился в этом флигеле. Загадка состоит в том, как привидение может прохо-
дить сквозь капитальные стены.

Профессиональные качества главного героя служат одним из способов созда-
ния контраста в готическом произведении, поэтому неслучайно в новелле «Белое 
привидение» рассказчик – военный человек, отличающийся храбростью. Он с са-
мого начала не верит в существование сверхъестественных явлений. Например, 
в готической новелле В. Скотта «Комната с гобеленами, или Дама в старинном 
платье» (The Tapestried Chamber, 1828) главный герой – также боевой офицер. Од-
нако он не выдерживает столкновения с ночным привидением отвратительной 
старухи и вынужден спешно покинуть место событий. Русский читатель был зна-
ком с новеллой В. Скотта, которая была переведена в 1829 году и опубликована на 
страницах «Вестника Европы» под названием «Обойная комната» [10]. 

Последующее развитие готической прозы доказало продуктивность избран-
ной М.Н. Загоскиным модели. В роли героев-скептиков чаще всего выступают 
военные, медики или учёные, которые обладают трезвым умом, смелостью, 
научным складом ума.

На связь новеллы с детективной литературой указывает также то, что автор 
не сообщает читателю действительные обстоятельства происходящих событий. 
Читатель вовлечён в процесс разгадывания вместе с главным героем. Как уже 
отмечалось, рассказчик в новелле «Белое привидение» наделён наблюдатель-
ностью и критическим отношением к действительности, то есть тем набором 
качеств, которые присущи герою как готического, так и детективного произве-
дения. С самого начала он не сомневается, что всё происходящее – обман. С по-
мощью зеркала он наблюдает за поведением возможных устроителей шалости 
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погибшая от тоски в разлуке с любимым, и неожиданное богатство, сваливше-
еся на героя. «Заколдованный дом», в котором живёт Асанов, оказывается той 
самой усадьбой, в которой произошла трагедия. 

Новеллы в цикле М.Н. Загоскина разнообразны по своему содержанию. 
Каждая из них представляет собой отдельную историю, в которой отразились 
различные традиции готической литературы. Собранные в цикл, они не только 
дополняют друг друга, но в результате их соединения возникает новое семан-
тическое поле, в эпицентре которого находится осмысление писателем темы 
сверхъестественного, её места в жизни и литературе. Каждая из новелл добав-
ляет новый ракурс в её раскрытие. 

К моменту создания цикла «Вечер на Хопре» уже сложилась определённая 
литературная традиция в истолковании элементов сверхъестественного в ху-
дожественном тексте. Размежевание функций этого неразгаданного феномена 
произошло ещё на этапе зарождения готического романа как самостоятельного 
жанра. Так, в романах Г. Уолпола и М.Г. Льюиса сверхъестественные элементы 
играют сюжетообразующую роль: суеверные страхи, демонологические и мис-
тические мотивы предстают как отражение сознания средневекового человека, 
а существование сверхъестественного мира рассматривается как реальность.

В произведениях С. Ли, А. Радклиф, которые исследователи относят к сен-
тиментальной готике, мотивы сверхъестественного служат способом создания 
атмосферы тревожной неопределённости и таинственности, они призваны уси-
лить суггестивность повествования. В конце их романов всегда следует развен-
чание и рациональное объяснение сверхъестественных событий, в чём прояв-
ляется связь с идеологией эпохи Просвещения. В период романтизма возникает 
традиция двойственного истолкования сверхъестественного. Повествование 
выстроено таким образом, что читателю предоставляется возможность выбора 
интерпретации фабулы. Верить или не верить в реальность описанного – этот 
вопрос он должен решить сам.  

В цикле «Вечер на Хопре» М.Н. Загоскин, играя со смыслами и с чи-
тательскими ожиданиями, демонстрирует все три способа отношения к 
сверхъестественному. Например, для новелл «Пан Твардовский» и «Нежданные 
гости» характерно двойственное истолкование фабулы, позволяющее как ре-
альную, так и фантастическую интерпретацию. Невероятные происшествия 
в жизни рассказчика могут быть объяснены его неадекватным восприятием, 
изменённым под воздействием алкоголя.

Переосмысление традиций сентиментального готического романа наибо-
лее заметно во второй новелле цикла – «Белое привидение», которая и сегодня 
представляет интерес для читателей, а её фабула выглядит достаточно совре-
менно. Неслучайно составители одного из сборников русской готической прозы 
назвали своё издание «Белое привидение» [2]. 

В новелле «Белое привидение» М.Н. Загоскин с добродушной иронией окра-
шивает реалии русской жизни в готический колорит. Как и во многих романах 
А. Радклиф, действие новеллы происходит в южной Италии, в конце XVIII века. 
Можно даже установить точную дату происходящих событий – 1799 год, посколь-
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НАТАЛИЯ ПЕТРУШОВА

ПОНЯТИЕ ПРЕСУППОЗИЦИИ И ЕЁ ТИПОЛОГИЯ В ПРАГМАЛИНГВИСТИКЕ 

Автор статьи делает попытку систематизировать существующие знания относи-
тельно определения понятия «пресуппозиция» и её типологизации. Рассматриваются 
особенности исторического становления данной лингвистической единицы в зарубеж-
ном и отечественном языкознании. Изучаются различные подходы к выделению типов 
пресуппозиции относительно смысловой нагрузки речевых актов и их участников.

Ключевые слова: прагмалингвистика, коммуникация, пресуппозиция, речевой акт, 
адресат, адресант.

NATALIYA PETRUSHOVA

THE NOTION OF PRESUPPOSITION AND ITS TYPES IN PRAGMALINGUISTICS

The author of the article makes an attempt to systematize existent knowledge in relation 
of determination of concept «presupposition» and its  types. The features of the historical 
becoming of this linguistic unit in foreign and domestic linguistics are examined.  The different 
approaches to the selection of presupposition types in relation to the semantic meaning of 
vocal acts and their participants are studied.

Key words: pragmalinguistics, communication, presupposition, speech act, addressee, sender.
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