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Розширення парадигми метазнаків на позначення мовчання об’єктивується
зростаючим інтересом лінгвістів до проблем міжмовної комунікації, інтеракції,
дискурсивного виміру мовних одиниць, з одного боку, та актуальністю пошуків
міждисциплінарного осмислення параметрів мовлення, з іншого. Об’єкт
дослідження – мовчання, осмислюється контрастивно у руслі його тлумачень,
адгерентних понять, на базі емпіричного матеріалу англомовного та україномовного
художніх дискурсів, а також - досвіду вчених з релевантних питань. Статус
комунікативного мовчання ідентифікується на фоні лакунарності - універсальної
мовленнєвої категорії (предмет дослідження). Слово лакуна – латинського
походження. Термін утворився шляхом семантичного зсуву зазначеної лексеми із
вихідними значеннями: «заглиблення», «западина», «порожнина», «вибоїна»,
«борозна», «провалина», «безодня», «соляне озеро», «ямочка», «болото», «море»,
«пропуск», «прогалина», «шкода», «вада». Виділені значення семантизуються
метазнаком лакуна у відповідних термінологічних системах [25, с.437]. Таксономія
лакун включає низку позначень: предметні, абстрактні, номінативні, стилістичні,
родові, видові, міжмовні, внутрішньомовні [20], абсолютні, відносні, графічні,
лексичні, граматичні, вербальні [3], міжмовні, внутрішньомовні, тактичні,
стратегічні, інтендентні, неінтендентні, імпліковані [2]. Невербальні лакунарні
феномени корелюють з однойменними засобами спілкування, інтегруються з
релевантними одиницями вербального корпусу. Знаковість невербальних маркерів
семіотичного буття уможливлює транспозицію первинних конструювань у вторинні.
Внутрішньомовні вихідні лакуни стимулюють компенсаторні можливості
секондарних конструювань перекладних текстів. «Невмотивовані», не осмислені до
кінця лакуни створюють міжмовні труднощі спілкування. Осмислення семіотичних
лакун мовчання відбувається на векторах їх формальної, змістової та прагматичної
умотивованості, що сприяє ідентифікації критеріїв таксономії об’єкта, його
наукового тлумачення. Внутрішньомовні лакуни (порожні, незаповнені місця)
ословлюються за допомогою дескриптивних одиниць, потенційних синонімів,
антонімів – номінацій адгерентних до схованих інформаційних блоків. Предметні
лакуни свідчать про відсутність референта у наївній картині світу, абстрактні
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свідчать про ментафакти, глибинні блоки прогалини. Метазнак лакуна є дієвим у
термінологічних (гуманітарних та негуманітарних) системах – музичній, юридичній,
психологічній, медичній, лінгвістичній тощо. Пор.:
англ.
Lacuna (manuscripts), a missing section
of text.
Lacuna (music), an extended silence in
a piece of music.
Lacuna (linguistics), a lexical gap in a
language.
Lacuna (law), the lack of a law or legal
source addressing a situation.
Lacuna (histology), a small space
containing an osteocyte in bone or
chondrocyte in cartilage.
Lacuna (comics), a fictional Marvel
Comics superhero.
Lacuna model, a tool for unlocking
culture differences or missing "gaps" in
text.

укр.
Лакуна (рукопис), відсутня частина
тексту.
Лакуна (в музиці), пролонговане
музичному творі.
Лакуна (в лінгвістиці), лексичний
пробіл у мові.
Лакуна (в юридичній системі),
відсутність права чи законного джерела
при вирішенні певної ситуації.
Лакуна (в гістології), невеликий
простір, що містить остеоцити в
кістковій клітині або хондроцит у
хрящовій клітині.
Лакуна (герой коміксу), вигаданий
супергерой Марвел Коміксу
Лакуна, інструмент для нівелювання
культурних відмінностей або "прогалин"
у тексті.

Lacunar amnesia, in psychology,
Лакунарна амнезія (у психології) на
amnesia about a specific event.
конкретну подію.
Lacunar stroke (medicine), an occlusion
Лакунарний інсульт (у медицині),
of a small cerebral artery.
оклюзія невеликої мозкової артерії [25].
У парадигмі метазнаків виокремлюються номінації на позначення
культурологічних та силенціальних лакун, розпізнанню яких сприяє комплексний
триєдиний аналіз їх середовища, режиму та омовлення. Дискурсивний аналіз при
цьому є вельми активним у студіях вітчизняних та зарубіжних мовознавців [23; 29].
У зазначеній парадигмі базовими є такі слова: англ. silence, pause, hesitation, silence
effect, semantic lacuna, empty space, укр. мовчання, тиша, пауза, вагання, семантична
лакуна, пустота. Культурологічна парадигма невербальної семіотики, включаючи
мовчання, потребує концептуального аналізу імплікативних блоків, лакунарних
структур, їх лексикографічної екстеріоризації. Осмислення семантичного дизайну
маркерів мовчання на внутрішньомовних та міжмовних рівнях є вельми
валоративним для результативності методологічних засад, об’єктивації прагматичної
параметризації досліджуваного об’єкта.
Аналіз когнітивної семантики базових метазнаків мовчання на матеріалі
лексикографічних джерел є правомірним з огляду на аутентичну експлікацію
позначуваного концепту [5, с.83]. Валідним є звернення до ілюстративного
матеріалу, що гарантує комплексний системно-функціональний підхід до об’єкта
дослідження, що є актуальним у сучасній лінгвістиці [15].
Феномен мовчання має свою історію дослідження. У науковій літературі на часі
актуалізуються метазнаки сайлентологія, силентика, сайлесний принцип,
лінгвістика мовчання, стилістичний засіб умовчання, паузація, хезитація тощо.
В зарубіжній терміносистемі з’явився термін ігнорування мовчанням (від англ.
inattentiveness to the communication). У межах сайлентології значущим є вивчення
взаємозв’язку вербальних і невербальних аспектів комунікації, визначення статусу
комунікативного мовчання, його функціонального навантаження та екстеріоризації.
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Поліаспектність мовчання є очевидною з огляду на низку адгерентних термінів:
підтекст, за текст (літературознавство), інтерференція, імплікація, пресупозиція,
імпліцитна інформація (логічна семантика), алюзія, апосіопезис /апосіопеза,
афазія (повна або часткова втрата мовлення), вербальна перифраз (нейропсихологія
/ логопедія), імпліцитний смисл, непряме інформування, непрямий мовленнєвий
акт (лінгвістика) та інші. Лурія А.Р. [14], вивчаючи різні мовленнєві коди, розглядає
феномен мовчання з філологічної точки зору, шукає методологічні підходи для
подолання мовленнєвих вад [21, с.5]. Лінгвістичні дослідження комунікативного
мовчання свідчать про те, що мовчання можна інтерпретувати як ілокутивний акт із
нульовою пропозицією [2, с.47; 6; 13; 17].
В усному спілкуванні хеджинг-мовчання обумовлюється станом інтерлокутора,
його станом, пошуком слів, хвилюванням, нервовим стресом, здивуванням тощо.
Умовчання – це не зовсім нульовий знак. Тут спрацьовують підтекст, імплікація [19],
пропозиція, це не безголосе мовчання, а невизначеність, небажання називати реальні
референти. Спільним для
мовчання та умовчання є «відсутність голосу»,
«безмовність».
Феномен мовчання як засіб невербаліки на позначення прагматичної або
емотивної ситуацій служить зв’язності дискурсу та комунікативним цілям. Базовими
метазнаками виступають вербалізатори типу silence, pause, stop, hesitation, silentness,
stillness, quietness, quiet. Домінантні слова (англ. silence, silent; укр. мовчання,
мовчазний) у мовленні співвідносяться з різними референтами – прямими або
асоціативними. Метафоричні та метонімічні зсуви є універсальними для різних мов у
відповідних лексико-семантичних парадигмах.
Мовлення з акустичної точки зору складається з відрізків звучання та пауз, які є
засобом мовленнєвої виразності [1]. Фізіологічне припинення мовлення називають
паузою. Відношення пауза :: мовчання є інклюзивним, мовчання включає паузу. Для
адекватного тлумачення різниці між паузальною зупинкою та припиненням
мовлення (мовчанням) правомірним є не тільки посилання на аутентичні
лексикографічні джерела, але й на емпіричний матеріал конкретного дискурсу [8; 11].
В аутентичних джерелах зазначають, що пауза (лат. pausa, від гр. pausis –
«зупинка, припинення») – це тимчасова зупинка звучання, під час якої мовленнєві
органи не артикулюють, вона (зупинка) розриває потік мовлення , актуалізується
звукова організація речення, його складових – їх членування та відокремлення [7,
с.357]. Пауза акустично означає припинення звука, фізіологічно – припинення
артикуляції [10, с.288]. Цей складний феномен поєднує у собі тривалість перерви у
звучанні, комплекс тональних модифікацій передпаузальних сегментів та часові
характеристики [8].
Слово silence, на відміну від pause, має широкий спектр сполучуваності, воно
відкрите до метафоризації та словотворення. Індивідуально-психологічне мовчання
номінується в англійській мові домінантними словами silence, quiet, calm та
одиницями із однойменними семами. Семантичне наповнення зазначених лексем
позначено частковою еквівалентністю (Е). Так, Е (silent – quiet)= 0,4; Е(silent – calm)
= 0,2. Silence включає quiet за семантичним множником «тиша», «мовчання»; silent
корелює з calm за наявністю сем «тихий», «безшумний» [26].
Соціально-культурне навантаження номінацій [12] «мовчання / тиша» є прозорим,
канонізованим правилами невербальної поведінки. Наприклад: англ. Silence gives
consent; first think – then say; speech is silver – silence is gold; укр. не мовчанка буває
нудна, а пуста балачка; не стидно мовчати, коли нема чого сказати.
В англомовному художньому дискурсі мовчання в основному позначається за
допомогою лексем silence та pause, напр.: She was silent (Miller, p.139). The others
were silent (Theroux, p.438). A pause to give -Mona a chance to collect herself. Then
spilling over again (Miller, p.37). There was an awkward pause and then in a matter of
fact tone she asked me what I was going to do about my pay (Miller, p.35).
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Номiнації ознак невербальної дії (англ. silence, quiet, calm, укр. мовчання, тиша,
спокій) корелюють із психічним, соціальним та образним мовчанням.
Вивчаючи мовчання у російському дискурсі, Н.Д. Арутюнова стверджує, що
мовчання асоціюється зі смертю, мовлення – із життям [1, с.423]. В англомовному
художньому дискурсі аналогами виступають одиниці stillness, to be still, пор.: “Hang
on-hang on to the- wrapping cloth. Hang on …” Mother’s head slipped to one side, and her
right arm dropped, and she was still (Watkins, p.122). The barbarian lay beside him, very
still (Delany, p.160).
«Мовчання» та «тиша» різняться не лише контекстуальним оточенням, але й
функціональним навантаженням. Тиша – це суто природна категорія (nature silence) з
притаманним їй суб‘єктним значенням [6, с.28]. В англійській мові слова silence та
silent є комунікативно інтендними та позначені предикативністю (to be silent, to
pause, to be mute, to keep quiet), ад’єктивністю (breaking silence, to be mute, to keep
quiet), агентативністю (breaking silence, the valley of silence, the right to silence, the long
silence, that long silence, admiring silence, bones of silence, the erotic silence, a time for
silence, easy silence, to suffer in silence, the silence of angels, elected silence, the silence of
surrendering love).
Аутентичне лексикографічне джерело [26] тлумачить слово silence таким чином:
1) The fact of abstaining or forbearing from speech or utterance (sometimes with
reference to a particular matter); the state or condition resulting from this; muteness,
reticence, taciturnity.
2) The state or condition when nothing is audible; absence of all sound or noise;
complete quietness or stillness. Sometimes personified.
Семантизація «мовчання людини» (homo-silence) ословлюється як (the fact of
abstaining or forbearing from speech or utterance) та в результаті (the state or condition
resulting from this) є фокусом когнітивного аналізу.
Наступне значення слова silence [3] є релевантним для осмислення
міждисциплінарного лінгвістичного та психологічного аспектів невербальної
поведінки комунікантів та адресата на матеріалі мовленнєвих актів [7; 18].
3) Omission of mention, remark, or notice in narration. Chiefly in phrases to pass with,
pass over in /silence.
До алонімів silence («мовчання природи») тяжіють лексеми stillness, quiet, still
noiseless. Слова silence та pause належать до ідеографічних синонімів на позначення
мовчання людини. У слові pause лексикографи виокремлюють значення хезитації.
Hesitation як алонім лексеми pause є релевантним до витоків «перерва дій» або її
результатів [26].
Ключові слова – алоніми, що експлікують семантичне навантаження pause
(hesitating, delaying in deciding or acting, irresolution, doubt) корелюють із
психологічним станом комунікантів, вказують на причини перерви в діях, мовчання,
силенціального ефекту. Семантика слів silence та pause носить інклюзивний характер.
Слова silence та pause реалізують гіперон-гіпонімічні відношення.
Слово хезитація (англ. hesitation) є експлікатором паузи як метазнака
просодичної системи [19, с.128-131].
Алонім hesitation слугує містком, що
метафорично об’єднав розбіжності слів silence та pause у функції силенціального
ефекту.
Силенціальний ефект позначається лексемами pause та silence в однакових
конструкціях, пор.: There’s a pause. = There’s a silence; little pause = a little silence.
Лексема silence зазвичай позначає переривання у мовленні, напр.: Suzy began picking
up the pieces of broken pottery, dreading, in the sudden silence, the question she knew
must come soon (Keen, p.228). Kiku poked her husband to silence him (Uchida, p.44).
Акустично пауза означає припинення звучання, фізіологічно – припинення
артикуляції. Пауза є особливим засобом виділення синтагм, фраз та надфразових
єдностей, активним компонентом ритміко-інтонаційної схеми [8, с.25]. Пауза – це
складний феномен, що поєднує в собі тривалість перерви у звучанні, комплекс
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тональних модифікацій предпаузальних сегментів, а також їх темпоральні
характеристики. Смисл феномену мовчання та його інваріантне значення в сучасній
семіотиці не можуть ототожнюватися ні з предметом позначення, ані з його
відображенням, ані з будь-якою матеріальною чи ідеальною сутністю, а навпаки, має
розглядатися як відношення.
Полісемія слів pause та silence об’єктивується аналізом лексикографічних джерел
та емпіричного матеріалу.
Паузи мовчання (англ. silent pauses) є не тільки фізіологічними паузами, це стандартні ритміко-просодичні складові формування тексту [24, с.224]. Такий вид
мовчання, як паузи у межах мовленнєвого ходу (in-turn-pauses) та між мовленнєвими
ходами (pauses between turns), є етикетом, зумовленою поведінкою, а також –
міжкультурним чинником непорозумінь [18, с. 102].
Паузи розглядаються як вагання, переривання потоку мовлення для планування
наступної частини висловлювання. Їх називають когнітивними паузами. Тривалість і
частотність таких пауз залежить, по-перше, від наміру мовця, а по-друге, від
особливостей просодичної структури конкретної мови. Когнітивна діяльність, процес
обробки ментальних репрезентацій, концептів, сценаріїв, пропозицій при цьому не
завжди позначається тільки мовними знаками [2, с.34]. Мовчання в англомовному
дискурсі позначено психологічними витоками, носить рефлекторний характер,
імплікує стан людини, напр.: They looked up for a moment, took in Silver’s thin face
with the lank hair plastered wealthly over the balding scalp and resumed their
conversation (Keen, p.5). The smell of oil and gasoline-soaked stillness mingled with the
sound of his nervous breathing (Keen, p.214).
Тріада - розумове осмислення, змістовно-іллокутивне представлення мовних
засобів, влучний добір невербальних засобів є запорукою успішної комунікації.
Феномен мовчання як елемент невербаліки в англомовному художньому дискурсі
інтегративно ідентифікується іншими невербальними діями, напр.: She sat very still,
taking deep breaths of fresh air into her sickly body, hoping the baby soon to face the
world would benefit as well (Uchida, p.61). Martin nodded, unable to speak (Keen, p.357).
They looked at him without speaking (King, p.270).
Імідж тиші постає перед нами в метафоричному омовленні, пор.: (а) рос. мякиш
тишины, тихая дрёма; мёртвый сон, ничего не шевелилось. Тиша в англійській мові
номінується в основному лексемою silence, яка корелює зі станом людини (homosilence). Семантична конгруентність слів англ. silence, укр. тиша, рос. тишина в
основному збігається, але значення слов’янських слів позначене конкретизацією,
розмежуванням: мовчання корелює з людиною, а тиша – з природою та артефактами,
напр..: У теремі панувала тиша. Вони повідомляли, що на валах тихо. В стані
Володимира нічого не чути (Скляренко, с.163). Десь у темряві та у тиші, які
оповили Поділ…почувся шум. – Мовчіть! – Крикнув воєвода Корсак на воїв, що
гомоніли недалеко на валу. Вої замовкли (Скляренко, с.166). Мир і тиша повинні
стояти в полянській землі (Скляренко , с.177).
Прозорою є колокації слів, що позначають відповідно тишу та мовчання в
поетичних творах М. Цвєтаєвої, напр.: как дни тихи (Цветаева, с.36); тихонько
пальцем барабаня (Цветаева, с.40); в церковной тишине (Цветаева, с.42); и тихо
тронусь в путь (Цветаева, с.56); камень, кинутый в тихий пруд (Цветаева, с.66);
безмолвен рот его, углами вниз (Цветаева, с.38); присядем молча мы (Цветаева, с.43);
качала бы – молчала бы – потупивши глаза (Цветаева, с.10); молча: слушай!
(Цветаева, с.311).
Уживання у віршах М. Цвєтаєвої окремих номінацій на позначення тиші та
мовчання є значущим для розпізнання семантичного дизайну мови. Пор.: рос. Мой
голос впервые – тих, рот – нем (Цветаева, с.51); А мне от куста тишины той, между молчаньем и речью (Цветаева, с.303). Маркери мовчання підпорядковані
актуалізації закону атракції, згідно з яким в лінеарному текстовому просторі
представлені надлишково одиниці певного семантичного навантаження.
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Перспективним є дослідження силенціальних лакун на матеріалі різних дискурсів
у руслі їх соціокультурного статусу, таксономії. Подальше вивчення силенціального
компонента є вельми актуальним з огляду на розширення теорії комунікації,
інтеграції вербальної та невербальної представленості.
СТАТУС ЛАКУНАРНЫХ КОНСТРУИРОВАНИЙ:
КОМУНИКАТИВНО-КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ
Т.А. Анохина
В статье исследуется феномен лакун, их таксономия, коммуникативно-когнитивные аспекты.
Ключевые слова: лакуна, невербальные средства, молчание, метазнаки, таксономия, аспекты,
аллонимы, семантический дизайн.

LACUNA CONSTRUCTIONS: COMMUNICATIVE AND CONSTRUCTION ASPECTS
T.A. Anothina
The article in question deals with lacuna constructions, their status and communicative cognitive nature.
Key words: lacuna, nonverbal means, silence, metasigns, typology, aspects, allonyms, semantic design.
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