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АМЕРИКАНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МЕНТАЛЬНІСТЬ  

КРІЗЬ ПРИЗМУ ІТАЛІЙСЬКОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ  

У РОМАНІ Е. ГІЛБЕРТ „ЇСТИ, МОЛИТИСЯ, КОХАТИ” 

 

Визначення та інтерпретація ментальних особливостей будь-якого 

народу є важливими чинниками у формуванні та розвитку 

міжкультурних відносин. Вони є ключовими під час встановлення 

контакту з носіями іншої ментальності, адже відмінність культур впливає 

на мислення, поведінку представника певної етнічної групи, тому 

повнота інформації, яку ми отримуємо про партнера, активізує 

ефективність взаємодії. 

 Однією з найактивніших країн культурного обміну є Америка – 

відносно молода держава, яка, проте, уже здобула звання „світового 

лідера” та, відповідно, має значний вплив на події, які відбуваються у 

світі (Яковлева, 2004). 

Тему американської ментальності та базові американські цінності 

було розглянуто у наукових роботах багатьох дослідників, зокрема 

А. Трепаковою, К. Яковлевою, А. Баталовим Е. Щепотіною 

О. Джонсоном та іншими.  

У нашому дослідженні ми здійснили спробу поглянути на 

представників американської національної ментальності крізь призму 

іншої ментальності – італійської, спираючись на матеріали роману 

Елізабет Гілберт „Їсти, молитися, кохати”.  

Отже, значні відмінності між американцями (протестантами) та 

італійцями (католиками) виявляються у світосприйнятті. 

ІНДИВДУАЛІСТИ-АМЕРИКАНЦІ вважають себе господарями свого 

життя: 

Maria, annoyed, says this is only further evidence of the Protestant-

Catholic divide. This divide is best proven, she says, by the fact that Italians – 

including her own husband – can never make plans for the future, not even a 

week in advance. If you ask a Protestant from the American Midwest to 

commit to a dinner date next week, that Protestant, believing that she is the 

captain of her own destiny, will say, «Thursday night works fine for me». 

(Gilbert, 2006). 

Італійці схильні покладатися на долю та волю Бога: 
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But if you ask a Catholic from Calabria to make the same commitment, 

he will only shrug, turn his eyes to God, and ask, «How can any of us know 

whether we will be free for dinner next Thursday night, given that everything 

is in God's hands and none of us can know our fate »? (Gilbert, 2006). 

АКТИВНІСТЬ та ЦІКАВІСТЬ Ліз виявляються у її прагненні 

вивчити італійську мову: 

We all have to take a test on the first day at Leonardo da Vinci, in order 

to be placed in the proper level of Italian class for our abilities. When I hear 

this, I immediately start hoping I don't place into a Level One class, because 

that would be humiliating, given that I already took a whole entire semester of 

Italian at my Night School for Divorced Ladies in New York, and that I spent 

the summer memorizing flash cards, and that I've already been in Rome a 

week, and have been practicing the language in person, even conversing with 

old grandmothers about divorce (Gilbert, 2006). 

Вона відвідує мовну школу у Римі, де демонструє такі риси як 

АМБІЦІЙНІСТЬ: 

The thing is, I don't even know how many levels this school has, but as 

soon as I heard the word level, I decided that I must test into Level Two – at 

least (Gilbert, 2006). 

САМОВПЕВНЕНІСТЬ та СУПЕРНИЦТВО: 

So I go eat lunch (roasted endive) then saunter back to the school and 

smugly walk past all those Level One students (who must be molto stupido, 

really) and enter my first class. With my peers. Except that it becomes swiftly 

evident that these are not my peers and that I have no business being here 

because Level Two is really impossibly hard (Gilbert, 2006). 

Американці витрачають свій час на справи, які можуть принести їм 

користь, тож у прагненні вивчення італійської мови Ліз відчуває 

конфлікт, через те, що не може надати йому ПРАКТИЧНОГО 

обґрунтування:  

For years, I'd wished I could speak Italian – a language I find more 

beautiful than roses – but I could never make the practical justification for 

studying it (Gilbert, 2006). 

Одним із принципів протестантського виховання було 

ОБМЕЖЕННЯ ПОТРЕБ, СТРИМАНІСТЬ: 

Interestingly, though, Giulio sees the scrawled-upon wall as a sure sign 

of Maria's repression, because she wrote her curses against him in Italian, 

and Italian is her second language, a language she has to think about for a 

moment before she can choose her words. He said if Maria had truly allowed 

herself to be overcome by anger – which she never does, because she's a good 

Anglo-Protestant – then she would have written all over that wall in her native 

English (Gilbert, 2006). 

Італійці вважають, що американці часто стримують свої почуття, 

але з часом можуть відбувалися неконтрольовані «вибухи» емоцій:  
He says all Americans are like this: repressed. Which makes them 

dangerous and potentially deadly when they do blow up. «A savage people», 

he diagnoses (Gilbert, 2006). 
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В Італії Ліз відчувала відчуженість у великому місті: 

I thought of Rome. I told him I really loved the place, of course, but 

somehow knew it was not my city, not where I'd end up living for the rest of my 

life. There was something about Rome that didn't belong to me, and I couldn't 

quite figure out what it was (Gilbert, 2006). 

Вона не могла уявити себе у якості мешканки цього міста, як от, 

наприклад, італійки, яка проходила повз. Італійка була доглянута, дуже 

сміливо та дорого одягнена та й поводилася відповідно. Вона повністю 

сконцентрована на своїй зовнішності та привабливості, а Ліз – більше 

своїй КАР’ЄРІ: 

It was the quintessential Roman woman – a fantastically maintained, 

jewelry-sodden forty-something dame wearing four-inch heels, a tight skirt 

with a slit as long as your arm, and those sunglasses that look like race cars 

(and probably cost as much). She was walking her little fancy dog on a gem-

studded leash, and the fur collar on her tight jacket looked as if it had been 

made out of the pelt of her former little fancy dog (Gilbert, 2006). 

Коли вона порівнювала себе з італійкою, вона помітила, що 

виглядає як її протилежність: 

This woman was in every way the opposite of me, who dresses in a style 

my sister refers to as «Stevie Nicks Goes to Yoga Class in Her Pajamas». I 

pointed that woman out to Giulio, and I said, «See, Giulio-that is a Roman 

woman. Rome cannot be her city and my city, too. Only one of us really 

belongs here. And I think we both know which one» (Gilbert, 2006). 

Активному американському способу життя характерна більш 

МАТЕРІАЛЬНА спрямованість (матеріальні цінності, гроші): 

In every major city in the Western World, some things are always the 

same. The same African men are always selling knockoffs of the same designer 

handbags and sunglasses, and the same Guatemalan musicians are always 

playing «I'd rather be a sparrow than a snail» on their bamboo windpipes 

(Gilbert, 2006). 

Італійців характеризує неспішність, більше романтики, схильність 

до прийняття світу через призму почуттів:  

But some things are only in Rome. Like the sandwich counterman so 

comfortably calling me «beautiful» every time we speak. You want this panino 

grilled or cold, bella? Or the couples making out all over the place, like there 

is some contest for it twisting into each other on benches, stroking each other's 

hair and crotches, nuzzling and grinding ceaselessly… (Gilbert, 2006). 

В Італії американців уважають ЗАВЗЯТИМИ ПРАЦІВНИКАМИ: 

Americans work harder and longer and more stressful hours than 

anyone in the world today. But as Luca Spaghetti pointed out, we seem to like 

it (Gilbert, 2006). 

Проте вони зовсім не вміють відпочивати: 

Alarming statistics back this observation up, showing that many 
Americans feel more happy and fulfilled in their offices than they do in their 

own homes. Americans don't really know how to do nothing. This is the cause 
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of that great sad American stereotype – the overstressed executive who goes 

on vacation, but who cannot relax… (Gilbert, 2006). 

В італійській культурі все навпаки:  

Now listen – Italians have traditionally always been hard workers, 

especially those long-suffering laborers known as braccianti (so called 

because they had nothing but the brute strength of their arms – braccie-to help 

them survive in this world). But even against that backdrop of hard work, bel 

far niente has always been a cherished Italian ideal. The beauty of doing 

nothing is the goal of all your work, the final accomplishment for which you 

are most highly congratulated.… (Gilbert, 2006). 

Італійці схильні робити всі справи неспішно. Особливо це 

стосується прийомів їжі. Американці постійно ПОСПІШАЮТЬ, тому 

зазвичай повноцінному обіду надають перевагу харчуванню у фаст-фуді:  

I eat my lunch in a quiet trattoria here, and I linger over my food and 

wine for many hours because nobody in Trastevere is ever going to stop you 

from lingering over your meal if that's what you would like to do (Gilbert, 

2006). 

Ліз швидко потоваришувала з італійцями. Вони, у свою чергу, 

характеризують американців як ЩИРИХ, ВІДКРИТИХ «ДРУЗІВ 

МИРУ»:  

Simona – our hostess – cries even more openly than her husband had, as 

she expresses her gratitude that a new custom of celebration and thankfulness 

has been brought into her home by these strangers from America, who are not 

really strangers at all, but friends of Luca's and therefore friends of peace 

(Gilbert, 2006). 

Уряд Італії планує ввести новий податок на зайву вагу, задля 

боротьби з ожирінням у дітей. Для Америки ця проблема також є дуже 

актуальною, проте згідно політиці ДЕМОКРАТИЧНОСТІ, 

американський уряд не втручається в особисте життя громадян:  

Good God! Obesity! The article, I think, is declaring that Italian babies 

are the fattest babies in Europe! Reading on, I learn that Italian babies are 

significantly fatter than German babies and very significantly fatter than 

French babies. (Mercifully, there was no mention of how they measure up 

against American babies.) Older Italian children are dangerously obese these 

days, too, says the article (Gilbert, 2006). 

Під час перебування в Італії Ліз святкує день народження свого 

друга в стилі американського свята Подяки. Вона відчуває ГОРДІСТЬ за 

те, що її країна має таке свято, яким американці можуть сміливо 

пишатися:  

It is odd, then, that Luca would want to use this birthday to celebrate an 

American Thanksgiving, given these circumstances, but I do like the idea of it. 

Thanksgiving is a nice holiday, something an American can freely be proud of, 

our one national festival that has remained relatively uncommodified. It's a 
day of grace and thanks and community and – yes – pleasure (Gilbert, 2006). 

Отже, на думку представників італійської ментальності, американці 

є індивідуалістами, які звикли самостійно приймати рішення та 
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розпоряджатися своїм життям. Вони активні, амбіційні та рішучі – 

одразу втілюють свої плани в життя. Їм властиві також такі якості як 

суперництво та азарт, проте, з іншого боку, вони є часто 

самовпевненими, що інколи є досить невиправданим. Вони є 

вираженими кар’єристами, постійно поспішають, сконцентровані, перш 

за все, на отриманні результату, який має матеріальну спрямованість. Не 

зважаючи на свою активність, американці можуть бути доволі 

стриманими: у потребах, почуттях. Італійцям до вподоби американська 

демократичність, щирість та товариськість. 

Перспективу розробки даної теми вбачаємо в долученні до 

дослідження творів італійських письменників для більш повного та 

детального її розкриття. 
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Моісєєва Г. О. Американська національна ментальність крізь 

призму італійської ментальності у романі Е. Гілберт „Їсти, молитися, 

кохати” 

Стаття присвячена дослідженню американської національної 

ментальності крізь призму італійської ментальності у романі 

американської письменниці Е. Гілберт „Їсти, молитися, кохати”.  
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Американці – молода нація, яка досить швидко перетворилася з 

переселенців, які прибули до „нового світу” у пошуках кращого життя у 

одну з найвпливовіших у світі держав. Італійці – народ з тисячолітньою 

історією, батьківщина, багатьох відомих митців та мислителів. Метою 

автора статті було з’ясувати, якими бачать італійці носіїв багато у чому 

відмінної від них ментальності – американської.  

На основі проведеного дослідження автором було виявлено та 

проаналізовано в тексті роману особливості характеру носіїв 

американської національної ментальності крізь призму італійської 

ментальності. Встановлено, що на думку італійців, у характері 

американців превалюють наступні риси: індивідуалізм, який найбільше 

виражається у самостійності, прагненні будувати своє життя відповідно 

до власних бажань та рішень; амбіційність та самовпевненість; 

відкритість та працьовитість. Проте найчастіше їхня діяльність націлена 

на отримання виражено матеріального результату. Найголовніші 

відмінності між американцями та італійцями полягають у ставленні до 

часу та до життя загалом.  

Ключові слова: американська національна ментальність, італійська 

ментальність, індивідуалізм, культурний обмін, цінності.  

 

Моисеева А. А. Американская национальная ментальность 

сквозь призму итальянской ментальности в романе Э. Гилберт 

„Есть, молиться, любить” 

Статья посвящена исследованию американской национальной 

ментальности сквозь призму итальянской ментальности в романе 

американской писательницы Э. Гилберт „Есть, молиться, любить”. 

Американцы – молодая нация, которая довольно быстро 

превратилась из переселенцев, прибывших в „новый свет” в поисках 

лучшей жизни в одно из самых влиятельных в мире государств. 

Итальянцы – народ с тысячелетней историей, родина многих известных 

мастеров и мыслителей. Целью автора статьи было установить, какими 

видят итальянцы носителей во многом отличной от них ментальности – 

американской.  

На основе проведенного исследования было выявлено и 

проанализировано в тексте романа особенности характера носителей 

американской национальной ментальности сквозь призму итальянской 

ментальности. Установлено, что, по мнению итальянцев, в характере 

американцев преобладают следующие черты: индивидуализм, который 

наиболее выражается в самостоятельности, намерении строить свою жизнь 

в соответствии с собственными желаниями и решениями; амбициозность и 

самоуверенность; открытость и трудолюбие. Однако чаще всего их 

деятельность нацелена на получение именно материального результата. 

Самые главные различия между американцами и итальянцами состоят в их 
отношении ко времени и к жизни в целом. 

Ключевые слова: американская национальная ментальность, 

итальянская ментальность, индивидуализм, культурный обмен, ценности. 
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Moisieieva H. O. American national mentality through the prism of 

Italian mentality in the novel of E. Gilbert „Eat, pray, love” 

The article is devoted to the study of American national mentality 

through the prism of Italian mentality in the novel of E. Gilbert „Eat, pray, 

love”. The Americans are a young nation which in a short period of time has 

turned from settlers who came to „the New World” looking for a better life 

into the world most powerful state. The Italians are people with thousands of 

years of history, the motherland of many famous artists and thinkers. The 

author’s aim is to find out the Italians’ vision of American national mentality 

which is significantly different from their own. 

The patterns of American national mentality bearers’ have been brought 

out and analysed in the novel through the prism of Italian mentality in terms of 

a conducted study. It has been ascertained that in the judgment of the Italians 

in the Americans’ character prevail the following traits:  individualism, which 

is the most expressed in self-dependence, urge towards building their lives in 

accordance with their own wishes and decisions; ambitiousness and self-

confidence; openheartedness and diligence. However, their activities are 

mostly financial results-oriented. The main differences between the Americans 

and the Italians consist in an attitude to time and life in general.  

Key words: American national mentality, Italian mentality, 

individualism, cultural exchange, values.  
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