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ТЕОРІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КОДУ 

 
Стаття присвячена висвітленню сутності та природи національного коду. Враховується специфіка національного 

коду для прочитання й розуміння  жанру казки. Національні символи та стереотипи, що закодовані у 

фольклорі,виявляють цей код культури.Крім того, розглядаються як спільні риси, так і відмінності національного і 

культурного кодів. Проаналізовано підходи різних вчених щодо визначення поняття «культурного коду». Автор 

акцентує увагу на проблематику національного коду сучасного народу. 

 

Постановка проблеми. Процес дослід-

ження національного коду  актуалізує широке 

коло філософських, гносеологічних і методоло-

гічних проблем. Інформаційні війни, націона-

льний нігілізм(ознака девальвації національно-

го культурного коду) , глобальна маргіналізація 

населення спровокували кризи багатьох наці-

ональних культур. Проблемою є визначення 

актуальності національного коду в фольклорі 

на сьогоднішній час. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Національний код став одним з найактуальні-

ших явищ у лінгвокультурології,культурології,

мовознавстві,філософії мови,тощо. У дослідже

ннях А.П.Бутенка,Ю.В.Колесниченка,В.В.Крас

них,М.В.Піменової,Н.В.Орлової,Д.Б.Гудкова,В.

М.Телії,А.Вежбицької, З.Єржан, Дж.Хайата,Х.

Сімонса,Дж.Лакофа,К.Рапая. В останні десяти-

ліття все частіше з'являються праці, присвячені 

вивченню і опису взаємовідносин мови та 

культури, мови і етносу,мови та національного 

менталітету. Мова розглядається як ключ до 

системи людської думки і до природи людської 

психіки, і як засіб характеристики нації.[22] 

Вивчення суспільства через культуру надзвича-

йно актуально,так як одні лише його еконо-

мічні і політичні характеристики не можуть 

служити шляхом до розуміння соціальних 

явищ. Виявлення комплексу взаємопов'язаних 

культурних явищ в суспільстві дозволить систе-

матизувати, класифікувати, впорядкувати вели-

ке різномаїття форм людської діяльнос-ті.[14,5] 

У зв'язку з активізацією лінгвокультурологічної 

проблематики останнім час широко використо-

вується поняття «код культури». Національного 

код втілює в своїх одиницях, зберігає і транс-

лює культуру. Тому,мовні знаки здатні викону-

вати функцію «мови» культури, що виража-

ється в здатності мови відображати культурно-

національну ментальність його носіїв.[15,30]. 

На сьогодні питання національного коду досить 

важливе для гуманітарних дисциплін, що вив-

чають сучасний стан розвитку культури наро-

дів. Цей код підкреслює  свою винятковість в 

сполученні таких елементів як толерантність, 

повага до інших етносів, унікальність традицій 

і колективна свідомість.[21] Намагаючись піз-

нати «чужий» світ через мову, студенти пізна-

ють іншу культуру за допомогою національ-

ного коду. Завдяки цьому й відбувається процес 

взаємодії культур.[22,5] 

Мета статті є визначити, що розуміється під 

кодом культури з точки зору семіотичної 

системи, в якій синтезуються знаки і смисли; 

схарактеризувати сутність національного 

коду,беручи за основу роботи відомих вчених; 

показати його утворення і здійснення своєї 

функції в культурі;дослідити як код 

розшифровується у відповідній культурі. 

Виклад основного матеріалу. В казках 

різних народів, ніби в дзеркалі, відображається  

менталітет суспільства, а через вчинки і 

висловлювання їх героїв — спосіб життя і 

звички цього народу, його культурні та 

соціальні цінності. Казки  —  це постійне 

джерело відомостей про національний 

характер. Саме в них і розкривається історія, 

яка розгортається у позачасовому й поза 

просторовому вимірі.[18] Характерною особли-

вістю їх естетики та поетики є майже цілковите 
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збереження світоглядної основи народнопое-

тичних мотивів, сюжетів та образів, усього 

запасу поетичних засобів їх творення і 

розгортання. 

Ми спробуємо визначити й охарактеризу-

вати поняття «національного коду.» Доведемо, 

що коди культури закріплюються в мовній 

свідомості і виражаються в мовному дискурсі. 

Першими вченими які розглядали культур-

ний код став об’єктом дослідження В.В. 

Красних, М.І. Жинкіна, Д.Б Гудкова, Н.В.Орло-

вої, В.М.Телії,Г.А.Антіпова,К.К.Васильєвої, Б.І. 

Кононенка,П.С.Гуревича,Дж.Хайата,Х.імонса,Р

.Клотара,Е.Кассірера,Ю.М.Лотмана  К. Строса, 

М.Фуко,Ж.Лакана,Ж.Дерріди. 

Національний код є багатогранним і 

складним явищем. Взагалі, термін «код» набув 

поширення у другій половині XX ст. В 

гуманітарних дисциплінах поняття «код» було 

перейнято з точних наук, бо його становлення 

відзначають саме з появою кода Морзе(1838) та 

кода Бодо(1870). Сучасний американський 

вчений Чарльз Пецтольд вважає,що код 

зазвичай позначає систему для обміну 

інформацією між людьми,виступаючи засобом 

комунікації. Він довів,що коди складають 

основу будь-якого людського спілкування.   

Звернемося до словників, щоб визначити 

поняття  терміну «код». 

За новим великим словником А.Д. Аперсяна, 

код має наступні значення[16,105]: 

1) кодекс, звід законів; 

2) закони, принципи (честі, моралі) ; 

3) шифр; 

4) код/азбука/ Морзе; 

5) програма. 

За великим енциклопедичним словником, 

код — це поєднання символів і система певних 

правил, що допомагає закодувати інформацію у 

формі набору знаків для трансляції,обробки й 

зберігання інформації.[1,597] 

Згідно за Оксфордським словником код 

система слів, букв, цифр або символів, що 

використовуються особливо для цілей 

секретності.[27] 

За тлумачним словником Larousse, код — це 

набір інструкцій на машинної або символічної 

мові, що складають цілісну програму. В 

лінгвістиці, код — це  система певних символів 

та правил комбінування, загальна для 

співрозмовників і через яку відбувається 

повідомлення.[26] 

В сучасній культурології добре вивчено 

зміст культурного коду, що виступає 

елементом семіотичної концепції культури. У 

лінгвокультурології код — це те, що дозволяє 

зрозуміти, як значення перетворилося в 

культурний сенс, наприклад, вовк будучи 

світовою реалією, виступає символом 

жорстокого хижака (вити вовком/голодний,як 

вовк/вовчий закон); фразеологізм вовк в овечій 

шкурі в значенні зла людина, яка прикидається 

доброю(вираз взято з Біблії. Там є таке 

попередження: «Бійтеся неправдивих віщунів: 

вони приходять до вас в овечій шкурі, але 

всередині вони - вовки хижі»).Натомість,у казці 

Ш.Перро «Червона Шапочка» вовк 

зображується досить іронічно(compere le loup - 

«кум вовк»).Таким зверненням жартівливо 

кличуть тварин.Тобто,автор підкреслює 

хитрість,винахідливість та підступність вовка, а 

не його жорстокість.[25,7]Зі словника символів 

Дж.Тресіддера,в іудейському і християнському 

світі, вовк представлений як хиже творіння 

природи в міфах, фольклорі і чарівних 

казках.Даний приклад ілюструє, що коди 

лінгвокультури пов'язані з найдавнішими 

архетипними і міфологічними уявленнями про 

світ.[19,33] Казковий світ створений за 

допомогою багатьох значень, що мають різні 

відтінки, змісти, ознаки. Кожний народ має свій 

власний національний світогляд, а в свою чергу 

національний код  розкриває специфіку, 

сприйняття народом будь-якого культурного 

явища; тим самим імпліцитне перетворює на 

експліцитне(робить більш зрозумілим для 

певного менталітету). 

В розумінні Ю.М. Лотмана код не може 

існувати без історії народу. Він висунув ідею 

тотожності мови й коди, в якій розглянув 

культуру як знаково-комунікативну систему. 

Культурний код — це вибух, який являє собою 

відношення мінімально двох знаків культури.  

Символічна функція національного коду 

проявляється в прагненні відстояти власну 

колективну індивідуальність і особливо яскраво 

демонструє себе в екстремальних для 

національної долі ситуаціях. Наприклад, 

символічна роль код в національних реліквіях, 

святинях, фольклорних текстах.[6,174]  

За допомогою культурних кодів ми пізнаємо 

дух народу. За В.Гумбольдтом, в мові 

відображаються різноманітні моделі  «бачення 

світу» носіїв мови. Людина бачить зовнішній та 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/code


Альманах науки 

 

12 

внутрішній світ крізь призму культури й мови. 

[с.173] Як зазначає А.Вежбицька, культурні 

коди використовуються для пояснення 

значення закодованих в різних мовах.[c.172] 

За М.В. Піменовою, культурний код — це 

сукупність елементів картини світу, в якій 

об’єднуються природні та створені людиною 

об’єкти(біофакти й артефакти), об’єкти внут-

рішнього і зовнішнього світів(фізичні та психо-

логічні явища). Коди культури проявляються в 

процесах категоризації світу. Процеси 

категоризації пов’язані з народом, його 

особливостями світосприйняття світу.[с 177] 

В.П.Бочкарьов підкреслював, що 

культурний код — це система трансформацій-

них механізмів, властивих певним галузям ку-

льтури або типовим ситуаціям соціальної вза-

ємодії, завдяки яким виділяються, організу-

ються, придбаються належної форми, транслю-

ються ключові знаки та символи. [11,34] 

Д.Б. Гудков особливо підкреслює, що 

«культурний код ―  це система знаків 

(знакових тіл) матеріального і духовного світу, 

що стали носіями культурних смислів; в 

процесі освоєння людиною світу вони втілили в 

собі культурні смисли, які «прочитуються» в 

цих знаках».[4,9] 

За доктором філологічних наук В.В. 

Красних, культурний код зображається у 

вигляді  накинутої культурою «сітки» на 

навколишнє середовище.[ 10,284 с.] 

За американськими дослідниками, Дж.Хайат 

і Х. Сімонс,взаємозв'язок між рівнями і розу-

мінням культури частіш за все  виражається 

через використання кодів. Коди—це таємна 

система слів,символів або поведінок народів. 

Вони використовуються для передачі 

контекстних повідомлень. Коди, як правило, 

виражаються на спостережуваному рівні, за 

допомогою вербальнихі невербальних засобів, 

однак вони є наслідком дії та взаємодії 

зіншими рівнями культури.  

  Таким чином, кажучи словами Є.Г. 

Кольовской, «код культури — це вербалізована 

освіта».Тому реконструкцію культурних кодів 

слід здійснювати, спираючись на те, як їх зміст 

розкриває національну мову [8,8] 

Призначення культурних кодів полягає в 

тому, щоб висловити зміст культури. Як 

зазначає Г.В.Драч,ці змісти мають декілька 

рівней[5,261]: 

 рівень свідомості, в якому код 

збігається зі значенням і виражається 

мовним(вербальним) засобом; 

 глибинний рівень, що  пов’язує людину 

зі світом цінностей, законів, зразків поведінки 

певної культури.  

  Вчені підкреслюють національну складову 

в змісті культурного коду. Отже, національний 

код — це традиційний зміст знань про мораль, 

цінності, звичаї властивих одній нації. 

Національний код входить в кудьтурний 

код,проте є більш індивідуальним, 

неповторним. Він може бути репрезентований в 

різних галузях: традиції, мова й писемність, 

одяг, поселення, праця, виховання, економіка, 

армія, суспільно-політичний устрій, закон, 

наука,техніка,мистецтво, прояв духовного 

розвитку народу.[9,75] 

 За визначенням З.Єржан,національний код 

— це поняття, яке використовується при 

формулюванні національної культурної 

політики в ситуації визнання права народів на 

самобутність і національну своєрідність 

історично сформованих культур.[12] Воно 

включає в себе ряд уявлень, які визнаються на 

даний момент актуальними для національної 

самосвідомості; адекватно відображають 

специфічні національні риси; відповідають 

національному ідеалу. Національний код являє 

собою сукупність стереотипів певного етносу. 

Разом з тим, стереотипи виражають 

різноманітні аспекти духовних цінностей і 

психічний склад нації. Тому, можна вважати 

національний код індикатором цінностей 

певної етнічної групи.[3]  Історичними та 

культурними детермінантами національного 

коду виступають історичне минуле й традиції 

народу,його сформовані звичаї та норми 

поведінки, а також перекази,зафіксовані в 

усній(фольклор) і письмовій формі, пам’ятки 

культури та мистецтва.[7,25]  

    Як зазначає О.А. Леонтович, існує 

розбіжність в культурно-мовних кодах: «Усі 

мови це ієрогліфи, куди людина замикає свій 

власний світ та світогляд».[13,7] Однак, не слід 

плутати національний код і національний 

характер. Іноді їх використовують в якості 

синонімів. 

  Згідно за етнопсихологічним словником, 

національний менталітет  має наступні 

визначення[24,200]: 
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 властивий даній етнічній спільноті 

спосіб життя, культури;  

 притаманна даній нації система 

цінностей, поглядів, світогляду, рис характеру, 

норм поведінки. 

 Національний менталітет включає в себе 

колективні цінності, моделі поведінки пов'язані 

перш за все з повсякденним життям людини й 

повсякденною свідомістю. Головними 

характеристиками національного менталітету є 

колективний характер, цілісність свідомого і 

несвідомого, стабільність і консерватизм. 

[29,50] За  шведським етнологом О. Льофгре-

ном, концепція національного менталітету це 

фокусувальна концепція,що спрямовуює нашу 

увагу на ті аспекти культури,ідентичність і 

менталітет, які важко висловлювати.  

    Національний менталітет є складною 

культурно-психологічною системою етносу, 

включає в себе основні риси, властиві всім її 

соціальним групам та індивідам, історично 

визначеними генотипом, традиціями, 

загальною мовою, яка, на думку дослідників, є 

основним компонентом і показчиком 

національного менталітету. 

    А.П. Бутенко та Ю.В. Колесниченко 

відзначають генетичні, історичні, природно-

кліматичні джерела природи менталітету, 

виділяючи головним чином менталітет як 

«код», що детермінують соціальну поведінку 

окремої людини і нації.Ядро менталітету 

становить генетичний код етносу. [2,98] 

В свою чергу, національний код зберігається 

в часі і просторі шляхом його трансляції в 

певних формах національної мови, літературі, 

мистецтві та соціальних практиках. Також, 

національний код відображається в художніх 

текстах, прислів'ях, приказках, шедеврах 

класичної літератури.[20,155] 

Однак, можна констатувати взаємозв’язок 

національного менталітету й національного 

коду. Національний код визначає неповторні 

риси саме національного менталітету,входячи в 

структуру ментальності певного 

соціуму.Безперечно, національний код,за 

допомогою якої людина освоює цінності свого 

етносу,розвиває свою національну 

самосвідомість, здійснює культурну само 

ідентифікацію, є домінантною в 

культурологічному просторі.[23,12] 

      Проаналізувавши усі явища, ми дійшли 

висновку, що національний код є самобутнім й 

унікальним проявом культури. Складники 

національного коду зберігають його 

неповторність: 

1) константні, постійні (національна мова 

як фундамент культури); 

2) cитуаційні (те, яким в даний час бачить 

народ своє минуле, описує сьогодення і 

прогнозує майбутнє); 

3) загальнолюдські, гуманітарні (моральні 

імперативи, риси характеру, які заохочуються в 

даному соціумі. Наприклад, працьовитість, 

чесність, дисциплінованість). 

Усе це становить доводить, що 

національний код проявляє себе у багатьох 

сферах людського життя: соціальній, 

духовній,політичній,тощо. Яскравість 

національного коду передбачається його 

проявом у фольклорі. Він включає увесь 

лексико-семантичний досвід, художнє освоєння 

дійсності та асоціативне бачення 

навколишнього світу народу. Отже, нами було 

зазначено,що національний код є усталеним 

комплексом стереотипів свідомості певної 

нації. Національний культурний код формує 

«ядро» національно-культурного менталітету, 

поєднуючи психологічні та світоглядні 

установки.Тобто, національний код зумовлює 

типову поведінку народу крізь призму 

культури. Як зазначав К.Рапай : «Щоб 

зрозуміти сенс зображеного образу в певній 

культурі, необхідно дізнатися його код».[17,31]  

Основні результати дослідження. 

Виявили, що згідно з концепцією А.А. 

Шестакова, між національним кодом  та буттям 

народу встановлюються  причинні зв’ язки. 

Тобто,такий взаємовплив можна зрозуміти 

через наступні елементи : сприйняття 

(візуальне, чуттєве), мислення (мова, концепції, 

ідеї), вплив (емоції,почуття) і воля (мотив, 

дія).[28,334] Звернувшись до сучасної концепції 

кодів К.Рапая, встановили прямий зв’язок 

національного коду зі стереотипами певної 

нації,продемонстрували приклади різного 

бачення кодів в залежності від менталітету. 

З’ясували, що національний код формує 

національно-культурну політику 

країни;визначає особливості стану духовної 

культури сучасного суспільства.Переваги і 

ціннісні орієнтири цього коду допомогли нам 

отримати детальнішу інформацію про 

національний менталітет народів. Результатом 

цього є те,що національний код виступає 
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проявом національної самосвідомості та 

національних рис певного народу. Завдяки 

відтворенню національного коду в 

фольклорних творах і шедеврах літератури й 

мистецтва, культурних пам’яток, виражається  

його стабільність в збереженні культури нації. 

Зрозуміли, що національний код відповідає 

національному ідеалу. 

Висновки та пропозиції. Розкривши зміст 

національного коду, ми можемо аналізувати 

казку як культурнофеномеальний об’єкт, що 

потребує бачення й розуміння закодованих 

образів, символів, змісту. Національний код 

допомагає зробити більш зрозумілими нові 

явища,поняття. Одиницями коду можна 

висловити багато чого у світі:відзначити 

тенденцію моделювання соціальних явищ, 

виразити душевний стан,моральні якості 

людини.Сутність національного коду дає 

можливість зіставити різні картини світу, що 

притаманні представникам різних мовних 

спільнот. Кожний народ має своє національне 

світобачення та ієрархію цінностей, тому 

вивчення національного коду необхідно для 

прочитання й правильного сприйняття змісту 

казки. 
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Супончева Е.М. 

Теория национального кода 

В данной статье мы исследовали природу национального кода, рассмотрев различные подходы к определению 

национального кода. Кроме того, сравнили  национальный и культурный коды, выявив при этом их взаимосвязь. 

Национальный код продолжает оставаться актуальным явлением, но при этом остаются сложности  в определении 

этого понятия. На основі національного менталітету було доведенозначущість національного коду для кожного 

народу. 

Ключевые слова: национальный код, культурный код, национальный менталитет, мировоззрение,самосознание  

 

Suponcheva K.M.  

Theory of  the national code 
In this article we have investigated the nature of the national code  discovering different approaches to its definition. Moreover, 

we have compared national and cultural codes revealing their interrelations. National code continues to be an actual 

phenomena, but with difficult essence of this concept. Depending on the basis of the national mentality, the significance of the 

national code for each nation was proved. 

Key words: national code, cultural code, national mentality, ideology, self-consciousness 
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