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У сучасних умовах важливим завданням викладання психологічних
дисциплін у вищому технічному закладі освіти стає методичне забезпечення
особистісного розвитку студентів. Наше дослідження присвячено
обґрунтуванню можливостей застосування метафори у психокорекційній
роботі.
Можливості метафор цілком очевидно випливають з їхньої здатності
досягати проблемних сторін особистості, що звичайно досить сильно захищені
від вторгнення. Їхнє використання є можливим за будь-яких методів
психокорекції та на будь-якій стадії роботи з клієнтом: досягнення успішного
рапорту, встановлення діагнозу та здійснення корекційного плану [1; 2; 4; 5; 8].
За безпосередньої корекції метафора може бути використана як
ілюстративний матеріал, підказка розв’язання проблеми, стимул для
посилення мотивації, самостійний засіб упливу на форми відносин,
керівництво до дії, додаткова можливість для зменшення опору, для
переосмислення та нового визначення проблеми [6].
З іншого боку, експліцитно або імпліцитно метафори використовуються
в самих психотерапевтичних системах. Прикладом може слугувати
використання З. Фрейдом сексуальної символіки як інструменту для розуміння
сновидінь, фантазій та “несвідомих” асоціацій. К.Ґ. Юнґ запровадив метафори
“анімуса” та “аніми”. О. Райх казав про “аргон”. Гуманістична психологія оперує
метафорою “пік-переживання”, в той час як механісти розмірковують про
“маленький чорний ящик”. У Е. Берна були “ігри”, у Ф. Перлза “верхня” й
“нижня” собаки.
Далі, кожна система психології має за свої основи деякий набір
метафор (у вигляді словника), який надає можливість виражати якійсь частині
людей певну частку свого досвіду про світ. Однак важливим уточненням є той
факт, що такі метафори не є самим цим досвідом. Люди не носять у своїх
головах ані маленьких “верхніх собак”, ані “первісних сутностей”, що блукають
по околицях, шукаючи “Воно”, щоби позмагатися з ним у двобої. Метафори
являють собою лише спосіб повідомлення про досвід.
Метафора слугує каталізатором уяви, вона провокує образ, що, у свою
чергу, дає багатий ґрунт для внутрішнього творчого когнітивного процесу

особистісних змін. Доцільність використання метафоричної форми тексту
автонаративу для створення психокорекційних методик особистісного
зростання природним шляхом випливає з концепцій Ю.М. Лотмана про
особливості механізмів передачі інформації по автокомунікативному
каналові [7].
Питання про існування й функціонування даного каналу передачі
повідомлення давно привертало увагу дослідників. Указівку на існування
особливої мови, спеціально призначеної за функцією для автокомунікацій,
можна знайти у Л.С. Виготського, який описував її під назвою “внутрішня мова”
[3]. Зупинимося детальніше на головних рисах функціонування
автокомунікативного каналу передачі інформації.
У нашій культурі найтиповішим випадком передачі повідомлення є
напрям “Я-Він”, у якому “Я” – суб’єкт передачі, носій інформації, а “Він” –
об’єкт, адресат. Панування комунікацій даного типу прикриває інший напрям
передачі повідомлень, який схематично можна охарактеризувати як напрям
“Я–Я”. Випадок, коли суб’єкт передає повідомлення самому собі, тобто тому,
кому воно вже й так відоме, видається на перший погляд парадоксальним.
Проте, повідомлення самому собі, яке не виконує мнемонічну функцію, перш
за все має місце у випадках, коли при цьому підвищується ранг повідомлення.
Звертання з речами, роздумами, текстами до самого себе – істотний факт не
лише психології, а й історії культури в цілому.
Постає питання, внаслідок чого повідомлення, що передається в
системі “Я–Я”, не стає повною мірою надлишковим, а ще й набуває певну нову
додаткову інформацію. З точки зору Ю.М. Лотмана, “в системі “Я-Він” змінними
виявляються елементи моделі, що обрамляють (адресат заступає адресанта),
а сталими – код і повідомлення. Повідомлення й інформація, що міститься в
ньому, – константні, змінюється ж носій інформації.
У системі “Я–Я” носій інформації залишається той самий, але
повідомлення у процесі комунікації переформульовується й набуває нового
сенсу. Це відбувається у результаті того, що запроваджується додатковий –
другий – код, та вихідне повідомлення перекодовується в одиницях його
структури, одержуючи риси нового повідомлення” [7, 25]. Та якщо система “ЯВін” забезпечує лише передачу певного константного обсягу інформації, то
при автокомунікації відбувається її якісна трансформація, яка призводить до
перебудови самого “Я”. В першому випадку повідомлення залишається
незмінним, у другому – воно внутрішньо перебудовує сутність індивіда, яка
являє собою набір соціально значущих кодів, що й змінюються в процесі
комунікативного акту. Передача повідомлення за другим типом не має

іманентного характеру, бо обумовлена вторгненням ззовні певних додаткових
кодів та наявністю зовнішніх поштовхів, які зсувають контекст.
Як зовнішні коди, під впливом яких перебудовується словесне
повідомлення, можуть виступати різноманітні системи ритмічних рядів,
побудованих за синтагматично вираженими принципами, але позбавлених
власного семантичного значення (музичні повторення, орнаменти). Таким
чином, для передачі інформації по автокомунікативному каналові необхідні
зіткнення й взаємодія двох різнорідних начал: повідомлення певною
семантичною мовою та вторгнення суто синтагматичного додаткового коду.
Саме від сполучення цих чинників утворюється комунікативна система, що її
можна назвати мовою “Я–Я”.
Головною відмінною рисою автокомунікативної системи є редукція слів
цієї мови. Слова мають тенденцію перетворюватися на знаки слів, індекси
знаків. “Тенденція слів мови “Я–Я” до редукції проявляється в скороченнях, які
являють собою основу записів для самого себе. У кінцевому підсумкові слова
такого запису стають індексами, розгадати які можливо лише знаючи, що
написано” [7, 31]. Таким чином, узагальнюючи вище сказане, механізм
передачі інформації “Я–Я” можна представити в такий спосіб. Після
впровадження певного повідомлення природною мовою впроваджується
певний додатковий код, що являє собою суто формальну організацію, яка має
певну синтагматичну структуру, достатньо звільнену від будь-яких
семантичних значень. Під впливом напруги, що постає між первісним
повідомленням та вторинним кодом, виникає тенденція витлумачити
семантичні елементи тексту як включені в додаткову синтагматичну
конструкцію, внаслідок чого від взаємної співвіднесеності вони отримують нові
значення.
Утім, під впливом вторинних кодів первісно значущі елементи не
звільняються від семантичних зв’язків. Тобто загальномовна семантика
лишається, але підлягає принциповій трансформації: на неї накладається
вторинна семантика, утворена за рахунок зсувів, що постають при побудові
різного типу ритмічних рядів із семантично значущих мовних елементів. Крім
цього, зростання синтагматичних зв’язків усередині повідомлення певною
мірою приглушує первісні семантичні зв’язки, внаслідок чого на певному рівні
сприйняття текст можна розглядати як складно збудоване асемантичне
повідомлення. Саме асемантичні синтагматично високоорганізовані тексти
володіють здатністю продукувати асоціації. “Їм приписуються асоціативні
значення. Наприклад, вдивляючись у візерунок шпалер або, слухаючи
непрограмну музику, ми приписуємо елементам цих текстів певні значення.
Чим синтагматична організація є більш підкресленою, тим більш асоціативні й

вільні стають семантичні зв’язки. Тому текст у каналі “Я–Я” має тенденцію
обростати індивідуальними значеннями та одержує функцію організатора
невпорядкованих асоціацій, які накопичуються у свідомості особистості. Він
перебудовує ту особистість, яка включена до процесу автокомунікації” [7, 35].
Отже, у випадку передачі інформації по каналу “Я–Я” мова йде про
підвищення рангу цієї інформації, її трансформації, переформулювання. При
цьому впроваджуються не нові повідомлення, а нові коди; передавач
повідомлення й реципієнт суміщаються в одній особі. В процесі
автокомунікації, таким чином, відбувається переформування самої
особистості, із чим, на думку, Ю.М. Лотмана, пов’язане вельми широке коло її
культурних функцій: від набуття необхідного людині почуття наповненості до
самопізнання й саморозвитку.
Безумовно, роль вторинних кодів можуть відігравати найрізноманітніші
формальні структури. Та чим більш асемантичною є їхня власна
самоорганізація, тим успішніше вони функціонують у питаннях переорганізації
первинних сенсів. Такими кодами можуть виступати різні просторові об’єкти
(архітектурні ансамблі, візерунки й орнаменти), а також часові об’єкти,
наприклад, музичні твори.
Постає питання про дію вище описаних механізмів при передачі в
каналі “Я–Я” словесних текстів. У цих випадках автокомунікативний характер
зв’язку може у певен спосіб маскуватися, набуваючи форми інших видів
спілкування. Наприклад, молитва може усвідомлюватися як спілкування із
зовнішньою силою, а читання вже відомого тексту – як спілкування з його
автором. Унаслідок цього, адресат, який сприймає вербальний текст, не
завжди може однозначно вирішити, що саме йому передали, код чи
повідомлення. Безперечно, слід наголосити на установці реципієнта, оскільки
один і той самий текст може грати роль і повідомлення, і коду, або ж і того, і
іншого водночас.
Ю.М. Лотман вважає за необхідне тут розрізнити два важливих аспекти:
властивість тексту, що дозволяє інтерпретувати його як код, та спосіб
функціонування тексту, при якому він відповідним чином використовується. “У
першому випадку необхідність сприймати текст не як звичайне повідомлення,
а як певну кодову модель, сигналізується утворенням ритмічних рядів,
повторів, виникненням додаткових упорядкованостей, цілком зайвих із точки
зору комунікативних зв’язків у системі “Я-Він” [7, 37]. Ритм не є структурним
рівнем у побудові природних мов. На думку Ю.М. Лотмана, ритміко-метричні
системи перенесені не з комунікативної системи “Я-Він”, а зі структури “Я–Я”.
У ситуаціях, коли текст не несе в собі якої-небудь нової інформації, а
трансформує самоосмислення його автора, переводячи таким чином уже

наявні повідомлення у нову систему значень, можна говорити про
функціонування такого тексту як кодової системи. В художній літературі є
велика кількість прикладів, що ілюструють вище описані механізми. Утім, у
більш послідовній формі цей принцип проведено в релігійних текстах, притчах,
міфах, метафоричних текстах, прислів’ях. Хоча тексти цього типу в момент
свого зародження володіли певною семантикою, то надалі ці зв’язки були
втрачені, та тексти почали набувати рис суто синтагматичних організацій. Та
якщо на рівні природної мови вони, безперечно, володіють семантикою, то як
явище культури – вони тяжіють до чистої синтагматики, тобто з текстів стають
кодами. Ю.М. Лотман уважає, що саме цю тенденцію міфу перетворюватися в
суто синтагматичний, асемантичний текст, не повідомлення про певні події, а
схему організації повідомлення, мав на увазі К. Леві-Строс, говорячи про його
музичну природу.
На підставі вище сказаного постає можливість використання метафор
як ефективний спосіб автокомунікації, що стимулює саморозвиток особистості.
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