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У статті досліджується художній текст англомовного реалістичного роману.
Увага акцентується на особливостях наративу, способах передачі чужого мовлення
(пряма, непряма, невласне-пряма мова).Взаємостосунки суб’єктів мовлення у тексті
демонструють реалізацію авторського задуму.

Ключові слова: дискурс, наратив, пряма мова, непряма мова, невласне-пряма
мова, інтерференція.

Лінгвістика наративу є однією з молодих галузей філології, що вивчає
формальні правила екстрагування з розповідного тексту тієї семантичної інформації,
яку отримує з нього носій мови. Її предмет та завдання були сформульовані
О.В.Падучевою у 1995 році. Розвиток цього напрямку є перспективним, адже
поглиблює розуміння структури художніх творів, додає психологічний та соціальний
аспекти. Водночас творча інтерпретація природної мови, підбір автором оповідних
форм, мова автора та персонажів є основними компонентами творів художньої
літератури, а, отже, головними об’єктами дослідження. Загалом, «лінгвістичний
аналіз літературного наративу обов’язково спрямований на осягнення його змісту»
[1, c.13].

      Як відомо, мова автора та мова персонажа в епічному жанрі як самостійні
компоненти твору формуються лише до ХІХ століття. Особливо чітко це проявилось
у реалістичних літературних полотнах. Варто зазначити, що реалізм у кінці ХІХ
століття стає головним літературним напрямком в американській художній
літературі та основним методом зображення об’єктивної реальності. Це обумовлює
вибір об’єктів вивчення проблеми конструкцій з чужим мовленням у романному
дискурсі засновника реалістичної американської прози Теодора Драйзера (1871–
1945).

     Основним завдання лінгвістики наративу на сьогодні є «виявлення
особливостей використання та інтерпретації мовних елементів у наративі» [2,c.198].
На фоні різноманітних лінгвістичних явищ у наративі принципово важливе значення
в організації повістування мають конструкції з чужим мовленням: їх функціонування
може зробити наратив двоплановим чи навіть багатоплановим, реалізовуючи в
художньому тексті не тільки план оповідача, а й план персонажа. Крім того, саме у
конструкціях із чужим мовленням проявляється властива кожному конкретному
тексту концепція взаємостосунків категорій Я та Іншого, що особливо актуально з
точки зору антропоцентричного підходу до вивчення мови.

На важливість цього аспекту текстового аналізу вказував В.Н.Волошинов: «У
вищій мірі продуктивним, «вузловим» явищем здається нам так назване чуже
мовлення, тобто синтаксичні шаблони («пряма мова», «непряма мова», «невласне-
пряма мова»), модифікації цих шаблонів і варіації цих модифікацій, які ми
зустрічаємо у мові для передачі чужих висловлювань та для включення цих
висловлювань у зв’язний монологічний контекст. У цьому, на перший погляд,
другорядному питанні синтаксису не зуміли побачити проблеми величезної
загальнолінгвістичної та принципової важливості» [3, c.407-408]. Синтаксичне явище
зацікавило дослідників у зв’язку з тенденцією до імплікації оповідача в структурі
художніх текстів [4]. Характерною рисою невласне-прямої мови (НПМ), яка
відрізняє її від інших способів передачі чужого мовлення, є поєднання мовних планів
оповідача та персонажа: лексичні та стилістичні характеристики НПМ зближують її з
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прямою мовою, що відображає змістову позицію персонажа, однак наявні елементи
«присутності» оповідача. Таким чином, для розуміння естетичного значення
художнього тексту важливим є виявлення законів взаємостосунків змісту і форми,
розкриття закономірностей цього синтезу.

Розгляд вищезазначених питань, важливих, але недостатньо вивчених, зумовлює
актуальність нашого дослідження. Метою статті є вивчення особливостей
персонажного дискурсу під кутом зору проблеми художнього діалогу між автором і
персонажем в тексті. Конструкції з чужою мовою досліджуються нами, головним
чином, у функціонально-комунікативному аспекті, що бере до уваги зумовленість
авторського вибору тих чи інших засобів вираження змістової структури тексту, його
видовою та жанровою цілеспрямованістю.

Персональна суб’єктивність входить у повістувальний (розповідний, оповідний)
текст шляхом інтерференції тексту наратора і тексту персонажа. За В. Шмідом,
«текстова інтерференція – це гібридне явище, в якому змішуються мімезис і дієгезис,
поєднуються дві функції – передача тексту персонажа і власне повістування (яке
здійснюється в тексті наратора). Це явище характерне для художньої прози (не для
поезії або драми), виявляється у різних формах, найбільш розповсюджені – невласне-
пряма і непряма мова» [5, c.199].

Вибір способів репродукції мови в літературному творі залежить від синтаксичної
спрямованості ЧМ, яка представлена в оповідній структурі наратора трьома
основними видами: прямою мовою (ПМ), непрямою мовою (НМ), невласне-прямою
мовою (НПМ). Останній із видів, НПМ – «уривок оповідного тексту, що передає
слова, думки, почуття, сприйняття чи тільки смислову позицію одного із
зображуваних персонажів, причому передача тексту персонажа (ТП) не позначається
ні графічними знаками (чи їх еквівалентами), ні вставними словами (чи їх
еквівалентами)» – є найбільш важливим і складним виявом текстової інтерференції
[5, c.224].

Різні аспекти текстової інтерференції, зокрема НПМ, досліджувались у працях
В. Волошинова (1929), В. Виноградова (1939), І. Ковшунова (1955), А. Андрієвської
(1967), Л. Соколової (1968). Слушною є думка В. Шміда, що орієнтувалась на
дослідження Штанцеля (1955); Нейберта (1957): «Перевага текстової інтерференції в
європейській та американській літературах ХIХ – ХХ століть обґрунтовувалась
надаванням автору можливості безпосередньої інтроспекції в психічні процеси
героїв» [ 5 , c.234].

Третьоособова манера викладу (первинний недієгетичний наратор)  у соціально-
психологічному романі Теодора Драйзера «Оплот» дозволила відстежити як
зовнішнє (соціальне), так і внутрішнє (духовне, психічне) життя героїв. Домінування
ауктора з його об’єктивною розповіддю чергується з НПМ, що вказує на наближення
розповіді до свідомості героя. Завдяки такій текстовій інтерференції митець уник
надмірної умовності в розповіді всезнаючого розповідача, досягнув психологічної
достовірності.

Традиційним є структурно-синтаксичний підхід до вивчення чужого мовлення,
при якому за основу класифікації береться ознака дослівності/недослівності
висловлювання. З цієї точки зору систему способів передачі чужого мовлення
організує різна маркованість границь і різна ступінь взаємопроникнення свого та
чужого.

У романі Теодора Драйзера «Оплот» оприявнюються то прямі, то опосередковані
бачення-оцінки-судження персонажів, що являють собою текстову інтерференцію:
«Hence he was truly moved to take his father’s advice and learn as many practical things
as he could. For his beloved mother must be taken care of, whatever befell his father» [6,
c.28]; «there were moments when he could never clearly rid himself of thoughts of Benecia.
She was so modest and retiring and at the same time so beautiful» [6,c.32].  Це –
невласно-авторське повістування (НАП) – включені у текст лексичні одиниці, оцінки,
стилістичні особливості, які характерні не для  наратора, а для персонажа (чи для
його соціального середовища). Йдеться про явище так званого завуальованого
цитування, що відрізняється від прямої номінації відсутністю пунктуаційного
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оформлення. НПМ та НАП виконують різні структурні завдання: НПМ – прийом
передачі мови героїв, НАП – спосіб описування та повістування [7, c.206–248]. На
об’єктивне відтворення подій накладається відбиток емоційного стану героїв, що
створює враження повного входження повістування в сферу персонажа. Така
стратегія наголошує на чуттєвості характеру, вмотивовує читачу подальшу поведінку
персонажа.

Інколи в американському романі зустрічаються окремі слова із ТП у формі прямої
номінації – ущільнення мислення того чи іншого персонажа, що зводиться до
характерних висловлювань. У Драйзера: «Dorothea alone, because of her superficial
viewpoint, felt that her father was fairly companionable and a «dear» because she could
usually get around him» [6, c.168]. «When it was over, promptly at five minutes to five, he
would begin «ridding up his desk», as he called it» [6, c.172]. В одному висловлюванні
присутній цитуючий і цитований текст. На двоакцентності чи двоголосості
(зіткнення чи наявність різних оцінних позицій) прямої номінації наголошували
М. Бахтін, В. Волошинов, В. Шмід.

Введення ТП через непряму мову зумовлене бажанням наратора навести мову
персонажа безпосередньо, але з ознаками своєї нараторської присутності. В. Шмід
класифікує НМ на основі близькості мови, що передається до ТН або ТП. У
нараторіальній НМ мова персонажа піддається шліфуванню з боку наратора, що
спостерігається в тематично-результативному викладі та стилістичній асиміляції до
ТН. Персональна НМ характеризується збереженням мови персонажа зі всіма її
особливостями (стилістичні особливості та синтаксичні структури). Вільна НМ –
змішаний тип, де порушуються граматичні та синтаксичні норми. Застосування НМ
(часте в експозиції) спостерігаємо у Теодора Драйзера: «His argument in this case was
that if he and Hannah were to occupy it, it must be put in some livable order. …
Furthermore, his thought was that if she were in earnest about his transferring himself and
his family to this new world, the most inexpensive and yet by no means disagreeable thing
to him or Hannah would be…» [6, c.6–7]. Відзначимо, що  у тексті американського
письменника переважає нараторіальна мова. Це зумовлене особливістю манери
письма: Теодору Драйзеру, знаному публіцисту, властивий стислий виклад,
репортажний. Та й особливості американської читацької аудиторії, що жила в
шаленому темпі, вимагали невеликого за обсягом твору.

Тісна взаємодія та взаємопроникнення форм репродукції чужої мови призводить
до появи інтерферованих форм, що надають характерну специфіку індивідуальним
формам репродукції чужої мови. Інтерферовані форми знаходяться на межі з
прямою, невласне прямою та непрямою мовою, є результатом комплексного
функціонування їх різноманітних видів і модифікацій. Такі конструкції є
закономірним явищем мовленнєвої комунікації, а, отже, і формою літературного
дискурсу.

Висновки. Завдяки творчому потенціалу майстрів слова, НПМ залишається
явищем мови та літератури, що потребує вивчення та систематизації знань. Аналіз
функціонування включень чужого мовлення може застосовуватись щодо творчості
окремих авторів, для виявлення особливостей їх викладової манери і, відповідно,
нового осмислення художньої концепції. Подальші дослідження можуть бути
пов’язані з розробкою теорії текстової інтерференції на основі ідеї суб’єктної
перспективи, з глибшим вивченням ролі НПМ у зовнішньотекстовій та
інтертекстуальній комунікації.
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В статье исследуется художественный текст англоязычного реалистического романа.
Рассматриваются особенности нарратива, способы передачи чужой речи (прямая, косвенная,
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