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Діалоги позитивно налаштованого характеру в прозі Дж. К. Оутс
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Стаття присвячена дослідженню одного з підтипів зовнішніх діалогів, що нала-
штовані на позитивну, доброзичливу та успішну комунікацію. Такі діалоги є широко 
представленими в прозі досліджуваної письменниці.
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Постановка проблеми. Зазначимо, що специфіка діалогу, різноаспектне його ви-
вчення залишаються актуальними й сьогодні. Основи теорії діалогу в мовознавстві 
були закладені в працях Л. В. Щерби, Л. П. Якубинського, В. В. Виноградова. Ве-
ликий інтерес до діалогу простежується з кінця 40-х рр. ХХ ст. З того часу питання 
діалогу інтенсивно розробляються на матеріалі різних мов: російської, німецької, ан-
глійської, французької, української [7; 9; 13; 15; 10; 4; 6].

В останній час, за спостереженнями Н. В. Шульжук, активізувалися публікації з 
питань діалогічного мовлення, і воно стає об’єктом численних дисертаційних дослі-
джень (див., наприклад [3; 8; 16; 14; 12; 1]) [18, с. 21–22], зокрема на матеріалі текстів 
художньої літератури (як драматичних [4; 11], так і прозових творів [1; 18; 16]). Як 
бачимо, великий дослідницький доробок, присвячений діалогу, свідчить про склад-
ність і багатоаспектність цього явища, бо діалог є формою мовного спілкування, сфе-
рою виявлення мовленнєвої діяльності людини і – ширше – формою існування мови.

Мета статті полягає у спробі виокремити та системно описати таку форму репре-
зентації персонажного мовлення в художньому прозовому дискурсі як зовнішній діа-
лог та його підтипи. Матеріалом дослідження слугують оповідання, що увійшли до 
збірки оповідань “The Collector of Hearts” (“Колекціонер сердець”), та новела “You” 
(“Ти”) Джойс Керол Оутс, яка є однієї з найяскравіших представниць американської 
«жіночої» літератури другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Актуальність цієї роз-
відки зумовлена насамперед тим фактом, що сучасний прозовий дискурс є недостат-
ньо ґрунтовно дослідженим, зокрема творчість Дж. К. Оутс як представниці сучасної 
англомовної прози.

Під діалогом (від грец. dialogos – розмова, бесіда) будемо розуміти, услід за ви-
значенням, наведеним в енциклопедії «Русский язык», «форму мовлення, що скла-
дається із регулярного обміну висловлюваннями-репліками, на мовний склад яких 
взаємно впливає безпосереднє сприйняття мовленнєвої діяльності мовців» (переклад 
наш. – І. Б.) [17, с. 119].

У цій розвідці зупинимось більш детально на діалогах зовнішніх. Як свідчать 
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наші спостереження, у досліджуваних творах наявне співіснування, з одного боку, 
діалогів, налаштованих на позитивну, доброзичливу та успішну комунікацію, де 
відображаються взаєморозуміння між партнерами, гармонія стосунків, сприятливий 
для розмови клімат, адекватні реакції співрозмовників, плавний розвиток дій при об-
говоренні адресатом та адресатом певної інформації, її доповненні та конкретизації. З 
іншого боку, діалогів, спрямованих на негативну, агресивну, конфліктну, супереч-
ливу комунікацію, яка, протікаючи в умовах напруження та вирування пристрастей, 
включає дискусію між партнерами, сварку, лайку, скандал, звинувачення, з’ясування 
стосунків та їх розрив, суперечку, погрози тощо за умов наміру вплинути на думку 
співрозмовника, довести власну правоту, переконати в чомусь (більш детально про 
це див.: [5]). Непримиренність думок адресата й адресанта в цьому випадку при-
зводить до викриття їхніх негативних рис характеру, таких як: презирства, образи, 
обурення, гніву тощо.

Прикладом діалогу, який виникає у сприятливому комунікативно-психологічному 
кліматі, де учасники мовленнєвого акту в цілому прагнуть до успішної комуніка-
ції, що забезпечує гармонійне розгортання діалогічної форми, може слугувати бесіда 
двох знайомих, Меріон, 17 років, і Пітера, 42 роки, з оповідання Дж. К. Оутс „Ти”:

“No, I haven’t seen Miranda. You know I haven’t seen her for two weeks,” he says. 
“What’s happened?”

“She walked out last night. Mother left loo, she’s in Hollywood – they had a terrible 
fi ght, the worst one yet – I thought she might have come to you.”

Silence. Peter’s agitation. Behind him a small air conditioner rumbles in a window, as 
if sharing his agitation.

“But you know that your sister and I… we broke it off. ...”
“She didn’t call you?”
“No …[20, с. 374–378]”
Досліджуваний фрагмент являє собою діалог інформаційного характеру, в якому 

репліки, що чергуються, доповнюють зміст одна одної, конкретизують, роз’яснюють 
тощо. У цьому випадку співрозмовників, між якими відчувається діалог, пов’язують 
приятельські стосунки: стосунки водночас батька й дочки та колишніх коханців. 
Мета розмови – спроба Меріон отримати у Пітера будь-яку інформацію про місцез-
находження її сестри-близнючки Міранди, яка пішла з дому після сварки з матір’ю.

Наведений діалог за своїми особливостями (у нашому випадку за характеристика-
ми здебільшого зовнішнього, вербального плану) максимально наближений до роз-
мовного діалогічного мовлення: окрім структури реплік, це і їхнє словесне наповне-
ння, і типові для розмовно-побутової сфери спілкування синтаксичні конструкції. 
Як бачимо, аналізовані структури складаються як з простих, у тому числі однослів-
них (“Jesus.”; “Yes.”; “No.”), неповних (іноді однослівних) контекстуальних, ситуа-
тивних, еліптичних (“A test?”; “About killing herself?”; “Monday.”; “Kidding how?”; 
“Me?”; “About Miranda?”), так і складних речень з різними видами зв’язку – сполуч-
никовим і безсполучниковим (граматична основа в наведених нижче прикладах виді-
лена жирним шрифтом, сполучники/сполучні слова – курсивом): “I don’t know what 
you mean”; “Does she really think she’s pregnant?;” “She doesn’t seem to care; іt’s 
Mother who cares.”; “You don’t think there’s a chance Miranda is just kidding?”; 
“They cut me off from them and she preferred them to me”. Притаманні розмовному 
мовленню різного роду неповні речення, так звані слова-речення, приєднувальні кон-
струкції відображають гострі почуття, глибокі переживання персонажів під час роз-

Блинова І. А.



229

мови, які викликаються їх бажанням прояснити подробиці подій, зробити власні при-
пущення щодо ситуації, яка склалася, або створити вигляд необізнаності у справах. 
Складні речення вживаються з метою наміру комунікантів більш детально описати 
та роз’яснити проблеми, які їх турбують.

Відзначається висока частотність уживання питальних речень або речень із пи-
тальною інтонацією (“What did she say?”; “When is Madeline coming back?”; “Has she 
called you yet?”; “She left this morning?”; “Then you don’t know where she is?”; “And 
Madeline is in Hollywood?”); заперечних речень (“I don’t remember.”; “I don’t know 
what to do.”; “No, I haven’t seen Mirandа.”; “I don’t know her friends … I never got to 
know them.); речень з відповідною модальністю (“I would do anything in my power for 
her and your mother and you – believe me – but what can I do?”; “I think I should call the 
police.”; “Do you think I could … would you give me her number?”; “She won’t talk about 
it.”; “She won’t see the doctor to make sure.”; “… I thought she might have come to you.”); 
різного роду повторів – анафори1 (“I don’t know what to do. I don’t know where to look 
for her.”; “She won’t see the doctor. She won’t take a test.”); епанафори2 (“You don’t think 
there’s a chance Miranda is just kidding? – “Kidding how? What do you mean?”), анепіфо-
ри3 (“What did she say?” – “You mean she … she talked about that? What did she say?”) 
тощо.

Довжина абзацу в цьому випадку зменшується, оскільки висловлювання в резуль-
таті графічного оформлення (особливого розташування в тексті) – репліки співроз-
мовників починаються з нового рядка; чергування коротких реплік зорово розванта-
жує сторінку, залишаючи праву її частину заповненою лише частково. Як засвідчує 
аналіз, діалогічний фрагмент переважно складається з досить лаконічних, типово 
розмовних конструкцій, де знакам пунктуації належить не остання роль: емоції (три-
вога, хвилювання, розпач, сором) героїв та пікантні, незручні для обох партнерів 
подробиці ситуації, які й породжують хезитацію/недомовленість/незакінченість у 
мовленні героїв, передаються як за допомогою пунктуаційного оформлення – трьох 
крапок, тире, так і стилістично-синтаксичних засобів, зокрема повторів: “You mean 
she … she talked about that?”; “Well … I assume … I assume she threatened suiside.”; 
“I’m sorry but what can I do? About Miranda …? You know I love her, I would do anything 
in my power for her and your mother and you – believe me – but what can I do?” “… The 
people she’s been hanging around4 with now, those freaks, those acidheads5 – they made 
fun of me, I never got to know them.”; “But you know that your sister and I … we broke it 
off …”; “Yes, you, but more than that … something more. … I think you know.” Інтонація 
в цьому випадку, втрачаючи функції оформлення закінченості речення, передає схви-
льоване, емоційно перенасичене мовлення.

Поряд з нейтральними лексичними одиницями в мовленні співрозмовників функ-
ціонують лексеми з емоційним та експресивно-стилістичним забарвленням, марко-
вані в словнику [21] як “informal”, “disapproving”, “offensive”, “slang”: those freaks6, 
those acidheads – they made fun of me; the people she’s been hanging around with now; 
Miranda is just kidding7, – усе це дієві засоби збереження ефекту автентичності роз-
мовного мовлення, що звучить.

Діалог зберігає чітку структуру: заключні фрази висловлювання кожного з персо-
нажів стимулюють відповідну мовленнєву реакцію – це або питальне речення (“Does 
she really think she’s pregnant?”; “Then you don’t know where she is?”; “What did she 
say?”; “Did she talk about that with you?” “But what are you going to do?”); або фра-
за, вимовлена з особливою експресією (“Jesus …”; “Once or twice, but it was nothing 

Діалоги позитивно налаштованого характеру в прозі Дж. К. Оутс



230

serious. She was just being emotional …”); або інформація, для сприйняття якої спів-
розмовникові необхідні додаткові роз’яснення (“Kidding how? What do you mean?”), 
що забезпечує високий ступінь імовірності продовження діалогу.

Наведений фрагмент прозового діалогу цікавий перш за все нестабільною струк-
турованістю: репліки-стимули та репліки-реакції постійно перемежовуються і пере-
ходять від Меріон до Пітера і навпаки, в окремих випадках наявне одночасне поєд-
нання в одному висловлюванні і репліки-стимулу, і репліки-реакції. 

Учасники спілкування в цьому випадку наділені приблизно однаковими комуні-
кативними правами, які забезпечують, відповідно, тотожні можливості ведення роз-
мови, що знаходить вияв у схожому обсязі реплік, поперемінному переході ініціативи 
від одного суб’єкта мовлення до іншого (наприклад, герої твору по черзі задають 
запитання, які стимулюють продовження бесіди).

У діалогічний фрагмент включене авторське мовлення, якe характеризує супро-
відні мовленнєвому спілкуванню елементи поведінки героїв у наведеній ситуації 
(про Пітера: Peter whispers; he stares at me; Peter walks slowly around his offi ce; he 
bumps into the edge of his desk; про Пітера та Меріон: we are both terribly embarrassed; 
we stare at each other in embarrassment; we stare at each other in anguish; we are ashamed; 
silence). Описаний автором механізм інтонування мовлення героїв (паузи, гучність 
голосу, темп тощо) та застосування таких позамовних засобів увиразнення мовлен-
ня й підсилення емоційності, як міміка й жести, уможливлюють передачу різнома-
нітних почуттів героїв під час бесіди: сором, стан зніяковіння, острах, страждання, 
збентеження, тривогу, гнів. Емоційні, психологічні жести в свою чергу подвоюють 
смисл, будучи тісніше пов’язані з контекстом, аніж з текстом.

Таким чином, дослідження діалогів цього виду в новелі “Ти” та оповіданнях збір-
ки “Колекціонер сердець” показало, що вони зберігають у своїй основі єдиний тема-
тичний стрижень завдяки здебільшого лінгвістичним засобам зв’язку між окреми-
ми репліками: різноманітним видам повторів, мовленнєвим засобам багатозначно-
„наскрізного” характеру, різного роду паралелізму тощо.

Проаналізований підтип зовнішнього діалогу засвідчує взаєморозуміння між 
партнерами, гармонію відносин, сприятливий для розмови клімат, адекватні реакції 
співрозмовників, плавний розвиток подій з метою обговорення адресатом та адре-
сантом певної інформації, її доповнення та конкретизації. Отже, у результаті аналізу, 
проведеного на матеріалі творів Дж. К. Оутс, доходимо висновку, що такі діалоги є 
активно використовуваними в прозі досліджуваної письменниці, адже в психічних 
станах, які супроводжують діалоги цього роду (співчуття, зацікавленість, співпере-
живання тощо) людина знаходиться довше, аніж у стресових та інших ситуаціях не-
гативного плану. 

Перспектива подальшого вивчення кола зазначених проблем полягає, як нам вба-
чається, по-перше, в продовженні теоретичного дослідження типів та різновидів діа-
логу в художньому тексті – на матеріалі інших письменників, творів, що належать до 
різних жанрів та літературних течій, що дозволить розширити існуючий банк даних 
текстового матеріалу та надасть можливість зробити висновки дослідження більш 
достовірними.
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