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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ

Дисертацію присвячено вивченню феномену “комічне” у драматургічному
дискурсі (ДД) Ф. Дюрренматта. Базуючись на таких станах, як сміх, гумор,
іронія, глузування, гротеск, сарказм та ін., а також на відповідній мовленнєвій
поведінці, комічне постає як одна з численних іпостасей сміхової / карнавальної
культури. Попри те, що більшість науковців не заперечує зв’язок сміху
(комічного) та мови (лінгвістичного), комічне розуміється як дещо зовнішнє
і навіть випадкове. Пропоноване дослідження має на меті інтерпретацію цього
зв’язку як такого, що є внутрішнім, органічним, атрибутивним.
Актуальність дослідження зумовлена загальною спрямованістю

гуманітарної парадигми знання на вивчення когнітивних і комунікативних
аспектів мовленнєвої діяльності. Включення драматургічного дискурсу
до наукового обігу, з’ясування лінгвістично релевантної специфіки його
текстового простору та ідіостилю окремих авторів є новим ракурсом цієї
проблеми, що може сприяти розкриттю алгоритму конституювання мовних
і концептуальних картин світу. На особливу увагу заслуговує індивідуальна
авторська картина світу, яка, будучи посиленою рефлексіями комічного, здатна
здійснювати значний вплив на соціокультурні процеси. Розв’язання наукової
проблеми, що становить собою ідіодискурс Дюрренматта, сприятиме
осмисленню впливу комічного на комунікативну культуру німецькомовного
суспільства загалом і на естетику художнього мовлення зокрема.
Зв’язок із науковими  темами.  Дисертація виконана в межах

міжкафедральної наукової теми Запорізького національного університету
“Когнітивно-дискурсивні аспекти функціонування мовних одиниць”
(код № 0103U002181), тему затверджено науково-технічною радою ЗНУ
21 квітня 2011 р. (протокол № 8).
Мета дослідження полягає у з’ясуванні шляхів і способів вербальної

репрезентації комічного у драматургічному дискурсі Фрідріха Дюрренматта.
Досягнення цієї мети передбачає розв’язання таких завдань:
1) схарактеризувати категорію комічного у вимірах гуманітарної

епістемології з наступною екстраполяцією на художній дискурс;
2) уточнити основні лінгвістично релевантні параметри драматургічного

дискурсу та визначити роль і місце в ньому ідіодискурсу Ф. Дюрренматта;
3) описати лінгвопоетичний механізм семасіологічної реалізації комічного

у внутрішній проекції ідіодискурсу Ф. Дюрренматта;
4) висвітлити текстоспецифічні особливості в реалізації іронічної

модальності в ідіодискурсі Ф. Дюрренматта;
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5) окреслити алгоритм художньої концептуалізації комічного, відбитого
в зовнішній проекції ідіодискурсу Ф. Дюрренматта;

6) з’ясувати концептуально-асоціативний механізм карнавалізації
дійсності в ідіодискурсі Ф. Дюрренматта.
Об’єктом дослідження є категорія комічного у драматургічному

дискурсі Фрідріха Дюрренматта.
Предмет дослідження – засоби вербальної реалізації комічного

у драматургічному ідіодискурсі Ф.  Дюрренматта в єдності своїх
лінгвопоетичних і лінгвоконцептуальних характеристик.
Матеріалом дослідження є тексти 20 комедійних п’єс швейцарського

драматурга другої половини XX ст. Фрідріха Дюрренматта. Загальний обсяг
опрацьованого матеріалу становить понад 2 тис. умовних сторінок.
Методи дослідження. Ґрунтуючись на загальнонаукових принципах

аналізу та синтезу, форми та змісту, семасіології та ономасіології, робота
передбачає комплексне застосування таких лінгвістичних методів:
лінгвопоетичний (для аналізу й упорядкування засобів вербальної реалізації
комічного); лінгвостилістичний (для опису стилістичних фігур, прийомів
і засобів у текстах ДД), лінгвоконцептуальний (для реконструкції художньої
моделі світу автора і виокремлення концептуальних домінант ДД);
контекстуально-інтерпретаційний (для встановлення способів і механізмів
карнавалізації художньої дійсності). Крім того, в роботі використано процедури
дескриптивного аналізу, прийоми спостереження та класифікації, а також
індукції, дедукції та кількісних підрахунків для верифікації результатів
і формулювання висновків, за допомогою яких визначалася продуктивність
окремих засобів реалізації комічного.
Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній уперше визначено

роль і місце драматургічного дискурсу Ф. Дюрренматта в реалізації комічного
на тлі соціокультурної ситуації другої половини XX ст.; з’ясовано
лінгвопоетичну специфіку реалізації комічного в ідіодискурсі Ф. Дюрренматта
в комплексі лексичних і синтаксичних засобів; висвітлено механізм
надфразової реалізації комічного та текстотвірний потенціал іронічної
модальності; реконструйовано художню модель світу Дюрренматта,
визначено специфіку її концептуальної організації, в якій виокремлено
та описано ментальні одиниці різного ієрархічного та ціннісного статусу
з акцентом на шляхах і способах їхньої карнавалізації.
Наукова новизна одержаних результатів узагальнена в наступних

положеннях, що виносяться на захист:
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1. Драматургічний дискурс – особливий тип буттєвого дискурсу,
обмежений сферою художньої комунікації, що становить  собою
об’єктивований відповідними мовними засобами когнітивно-комунікативний
континуум, заданий модусом драматургічного спілкування і зумовлений
специфічною системою лінгвопоетичних і лінгвоконцептуальних ознак,
які повторюються у n-множині текстів, що фіксують діалогічне мовлення
та існують у двох своїх жанрових іпостасях – п’єсах і спектаклях.
Чільне місце у драматургічному дискурсі посідає комедія. Будучи
інтелектуальним продуктом сміхової культури, комічне спирається на чотири
своїх різновиди – гумор, іронію, сатиру й сарказм.

2. Комічне у драматургічному дискурсі Ф. Дюрренматта постає як один
із суб’єктивних способів відображення об’єктивної дійсності, де особливої
чинності набувають специфічні вербальні засоби, що у своїй сукупності
відбивають індивідуально-авторську картину світу – ідіодискурс. Ідіодискурс
Ф. Дюрренматта має щонайменше дві проекції – внутрішню та зовнішню.
Перша має відношення до лінгвопоетичного опису персонажного мовлення
у семасіологічних вимірах, а друга – до моделювання комічною у зв’язку
з процесами концептуалізації художнього простору у вимірах ономасіології.

3. Внутрішня проекція ідіодискурсу Ф. Дюрренматта пов’язана з певними
лінгвопоетичними механізмами, що передбачають специфічне використання
різнорівневих засобів. Серед лексико-семантичних засобів особливої
значущості набувають синтагматичні відношення, оскільки вони спираються
на оказіональне переосмислення лексичних одиниць і прецедентне вживання
власних назв. Синтаксичний рівень дозволяє ефективне використання
стилістичних можливостей німецької мови за допомогою рекурентності,
риторичних питань і різного роду реченнєвих модифікацій. Механізм реалізації
комічного на текстовому рівні базується насамперед на іронічній модальності,
що, у свою чергу, тісно й нерозривно пов’язана з гротеском і парадоксом.

4. Особливе місце в ідіодискурсі Ф. Дюрренматта належить авторській
ремарці, в якій повною мірою проявляється особа автора та його ідеологічна
позиція. Дискурсивне навантаження ремарок Ф. Дюрренматта визначається
лаконічністю і розлогою функціональною спрямованістю, залежно від чого
вона може бути суґестивною, коментувальною чи характеризувальною.
Авторська ремарка є зв’язковою ланкою між внутрішньою та зовнішньою
проекціями ідіодискурсу Ф. Дюрренматта.

5. Зовнішня екстрапольованість ідіодискурсу Ф. Дюрренматта пов’язана
з процесом критичного осмисленням дійсності, результатом чого є створення
індивідуально-авторської моделі світу за допомогою низки художніх
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концептів. В основі цієї моделі лежить мегаконцепт ЛАБІРИНТ, який
конституюється ієрархічно підпорядкованими йому доменами ТОПОСФЕРА,
ЕТОСФЕРА, ТЕЛЕОСФЕРА і АНТРОПОСФЕРА. Структурними елементами цих
ментальних конструктів є ризоматичні концептуально-асоціативні
простори – хаотично організовані мережі кон’юнкційно пов’язаних концептів-
асоціатів, що розгортаються в дискурсі як реакція на актуалізацію концептів-
стимулів. У своїй сукупності вони відбивають “цивілізаційне занепокоєння”
автора існуючим світом, доведеним до апокаліптичної межі.

6. Концептуальний простір ідіодискурсу Ф. Дюрренматта, у межах якого
відбувається карнавалізація дійсності, будується на певних концептуальних
константах і змінних. Продуктивність перших окреслює рамки поетичного
світу автора, а розмаїття других наповнює його предметним змістом.
При цьому комічне втілення модельованої автором дійсності визначається
типом ментальної структури концептуальних констант (фреймових,
сценарних, типажних та ін.), яка й задає шляхи і способи карнавалізації
дійсності в ідіодискурсі Ф. Дюрренматта.
Теоретичне значення роботи полягає в тому, що її результати

і висновки є внеском у когнітивну і дискурсивну лінгвістику, зокрема
у розвиток лінгвоконцептології, лінгвопоетики та лінгвосеміотики.
Для германістики особливої ваги набуває моделювання концептуального
простору ДД у контексті сміхової культури, а досвід відтворення й аналізу
концептосистеми ДД може стати в нагоді для вивчення інших дискурсивних
формацій. Запроваджений у роботі підхід може сприяти розширенню знань
і уявлень лінгвістичного загалу щодо теорії комічного, мовленнєвих жанрів,
ідіостилю та художньої комунікації.
Практичне значення дисертації зумовлюється можливістю

застосування її результатів у теоретичних курсах німецької мови, зокрема
лексикології, теоретичної граматики і стилістики, а також у спецкурсах
з дискурсознавства, лінгвоконцептології та лінгвопоетики. Окремі результати
можуть бути використані для розробки навчально-методичних матеріалів
з розмовної практики німецької мови та інтерпретації тексту, а також
у наукових розвідках студентів і аспірантів.
Апробація роботи. Основні положення і результати дослідження були

предметом обговорення на 17 конференціях різних рівнів: “Каразінські
читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 2003; 2010); “Мова і культура”
(Київ, 2003), “Функціональний опис природної мови та її одиниць” (Ялта,
2004), “Дискурс у комунікаційних системах” (Київ, 2004; 2005), “Мова
і культура” (Київ, 2004; 2005); “Мова і світ” (Ялта, 2006; 2009); “Іноземна
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філологія у XXI столітті” (Запоріжжя, 2007; 2010); “Кирило-Мефодієвські
читання” (Севастополь, 2009) та ін.
Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено

в 16 публікаціях; із них: 8 статей у фахових, 5 – в інших виданнях України,
3 тези доповідей на конференціях; загальний обсяг – 6 друк. арк.
Обсяг і структура роботи. Дисертація загальним обсягом 250 сторінок

складається із вступу, трьох розділів, загальних висновків, бібліографії
та додатків (обсяг основного тексту – 180 стор.). Вона містить 2 таблиці,
8 рисунків і 19 додатків. Бібліографія налічує 466 позицій (із них довідкової
літератури – 25, джерел ілюстративного матеріалу – 22 найменування).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

У першому розділі “Теоретико-методологічні передумови вивчення
комічного у драматургічному дискурсі Фрідріха Дюрренматта”
з’ясовано основні напрями інтерпретації комічного в гуманітарній традиції
та у вимірах сміхової культури. Особливу увагу зосереджено на з’ясуванні
лінгвістично релевантних параметрів ДД у контексті загальної типології
дискурсів, а також визначенню ролі та місця в ньому ідіодискурсу
Ф. Дюрренматта з виходом у методику його комплексного аналізу.
Комічне як естетично-філософська категорія пов’язане зі сміховою

культурою. Головною передумовою його існування є дотепність і почуття
гумору, серед яких перше є властивістю мовця, а друге – адресата, який
повинен його розпізнати, зрозуміти й оцінити. Комічне є суб’єктивно
відрефлексованим явищем об’єктивної дійсності, що конституюється
на основі певних мисленнєво-мовленнєвих операцій за допомогою низки
принципів, прийомів і технік, які в сукупності сприяють ефекту “сміх” –
позитивній психоемоційній реакції комунікантів у ході діалогічного
спілкування.
Виникаючи на вістрі контрасту між належним і реальним, комічне

ще з античних часів неодноразово ставало об’єктом гуманітарних рефлексій
(Аристотель, Платон). Воно активно вивчається філософією (І. Кант,
Ф.  Ніцше,  Ф.  Шлегель), естетикою (А.Ф.  Лосєв,  М.Т.  Рюміна,
Л.В. Карасьов), психологією (З. Фройд, Л. Виготський), літературознавством
(А. Бергсон, Ю. Борєв, Ю. Крістєва, М.М. Бахтін, В.Я. Пропп), які вважають
його інтелектуальним продуктом сміхової / карнавальної культури. Не менш
значущим є комічне й для лінгвістичної науки (М.Р. Желтухіна, В.З. Санніков,
Е.Я. Шмельова), яка відводить йому чітко окреслену предметну сферу –
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когнітивні принципи й механізми генерування, засоби вербального втілення,
лінгвопоетичні та функціонально-семантичні особливості.
Як міждисциплінарний феномен комічне виступає гіперонімом

по відношенню до гумору, іронії, сатири й сарказму, кожний з яких
визначається набором певних диференційних ознак (естетична,
соціокультурна, психокогнітивна, прагмасемантична) і ступенем їхнього
вияву. Естетичний критерій відбиває відповідність об’єкта висміювання
естетичному ідеалу, соціокультурний – існуючим у соціумі традиціям
висміювання,  психокогнітивний включає емоційну насиченість ,
інтелектуальність  і ступінь розуміння комічного адресатом,
а прагмасемантичний – перлокутивний ефект, тобто характер емоцій,
що викликаються сміхом (радість, симпатія, презирство, обурення тощо).
Гумор  пов’язаний з такими прийомами комічного,  які майже

не деформують об’єкт висміювання, а викликають посмішку чи радісний
сміх і несуть розвагу й задоволення (С.Л. Рубінштейн, Т.Ю. Чубарян,
І.Е. Сніховська, A. Dimova, H. Kotthoff). Він має глобальне лудичне
підґрунтя, оскільки конституюється за допомогою мовної гри. Лудичну
основу має й сатира: спеціалізуючись на нищівному викритті пороків, вона
використовує мовну гру не заради задоволення, а задля привернення уваги
до соціальних вад, порушень норм моралі (P. Fuβ, R. Grimm), для чого
в її арсеналі є засоби, засновані на відхиленні від ідеалу (гіпербола,
деформація, гротеск). Іронія вирізняється імпліцитністю смислів, а тому
для її створення мовна гра мало придатна, хоча її конститутивним засобом
є також гротеск, який фокусує увагу на відхиленні від норми (C.І. Походня,
О.Й. Шейгал, I. Axmann, N. Groeben, E. Solger). Сарказм має найвищий
ступінь уїдливості (А.І. Домашнєв, B. Meyer-Sickendiek). Попри те, що він
актуалізує комічне в експліцитний спосіб, використання мовної гри є для
нього радше винятком, ніж закономірністю.
Комічне у всій своїй палітрі видів і типів є невід’ємною частиною ДД.

Одне із важливих завдань опису комічного – визначення засобів його
вербального маркування, оскільки воно зазвичай є або імпліцитним, або
базується на пресупозиціях. Поруч зі стилістичними фігурами й тропами
сигналами комічного є відхилення від максим кооперації, порушення статусно-
рольових відносин, когнітивний дисонанс тощо. Ці сигнали уможливлюються
не в останню чергу завдяки діалогічній формі, у якій побутує ДД.
Драматургічний дискурс – особливий тип буттєвого дискурсу,

обмежений сферою художньої комунікації, що являє собою об’єктивований
специфічними мовними засобами когнітивно-комунікативний континуум,
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заданий модусом драматургічного спілкування, характерним для n-множини
текстів, що фіксують діалогічне мовлення та існують у двох своїх жанрових
іпостасях – п’єсах і спектаклях. Чільне місце у ДД посідає комедія – жанр,
у якому превалює комічне.
Комічне постає у ДД як один із суб’єктивних способів відображення

об’єктивної дійсності, де особливої чинності набувають вербальні засоби,
що у своїй сукупності відбивають індивідуально-авторську картину світу –
ідіодискурс. Ідіодискурс Дюрренматта являє собою сукупність
драматургічних текстів з чітко регламентованим набором учасників
спілкування та суворо визначеною тематикою, яка мотивується
невдоволеністю автора існуючим світоустроєм, викликаною гуманітарно
та цивілізаційно ворожою соціокультурною ситуацією другої половини ХХ ст.
Орієнтуючись на високі ідеали, пов’язані з гідним місцем людини у світі,
ідіодискурс Дюрренматта спрямований на вирішення гострих соціальних
проблем за допомогою такого естетичного прийому, як “сміх крізь сльози”.
Методика вирішення цієї проблеми пов’язана з когнітивно-

дискурсивною парадигмою лінгвістики (Ф.С. Бацевич, Л.Р. Безугла,
В.Г. Борботько, С.А. Жаботинська, В.І. Карасик, А.П. Мартинюк,
О.І. Морозова, В.Г. Ніконова, Л.В. Солощук, В.Є. Чернявська, І.С. Шевченко
та ін.), яка передбачає розгляд вербальної комунікації в єдності
її процесуального та результативного аспектів як активного,
цілеспрямованого й мотивованого явища, що реалізується в широкому
соціокультурному контексті.
Серед численних інтерпретацій мовних і мовленнєвих явищ звертають

на себе увагу лінгвопоетичний і лінгвоконцептуальний підходи.
Лінгвопоетичний підхід пов’язаний з внутрішньою проекцією ідіодискурсу
Дюрренматта і з моделюванням насамперед персонажного мовлення, що
передбачає опис комічного під кутом зору взаємодії мовних одиниць
і текстових побудов. Основною метою такого аналізу стає з’ясування
механізмів реалізації комічного в ідіодискурсі Дюрренматта.

Лінгвоконцептологічний підхід передбачає дослідницький патерн
“концепти в дискурсі”, що полягає в систематизації художніх концептів
у ракурсі “від комунікації до когнітивної семантики”. Такий підхід
є релевантним і для дослідження концептуального простору ідіодискурсу
Дюрренматта. Він дає підстави вважати, що смисли, у т.ч. й комічне,
існують не самі по собі, а конструюються в дискурсі, а текст лише
“постачає” знаки для їхнього конструювання автором і реконструювання
читачем / глядачем.
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Драматургічний дискурс Дюрренматта має щонайменше дві проекції –
внутрішню та зовнішню. Вивчення першої уможливлюється за рахунок
семасіологічного аналізу лінгвопоетичної специфіки персонажного мовлення,
а другої – за рахунок ономасіологічного моделювання комічного у зв’язку
з процесами концептуалізації художнього простору. Зв’язковою ланкою
між двома проекціями досліджуваного дискурсу є авторська ремарка.
У другому розділі “Внутрішня проекція драматургічного дискурсу

Фрідріха Дюрренматта: лінгвопоетичні особливості реалізації
комічного” здійснено семасіологічний аналіз комічного з метою
встановлення його лінгвопоетичних особливостей. У центрі уваги – шляхи
і способи реалізації комічного за допомогою мовних засобів.
Внутрішня проекція ідіодискурсу Ф. Дюрренматта пов’язана з певними

механізмами її лінгвопоетичного аранжування. У центрі лінгвопоетичних
студій перебуває діалектична взаємодія мовних одиниць і текстових побудов
з фокусом уваги на їхніх соціокультурних, естетичних та ідейно-художніх
рефлексіях, реалізація яких спирається на одиниці лексико-семантичного,
синтаксичного і текстового рівнів.
Лексико-семантичний механізм реалізації комічного в ідіодискурсі

Дюрренматта спирається на парадигматичні та синтагматичні відношення.
Перші пов’язані з антонімією, синонімією, полісемією, другі – з оказіональним
переосмисленням лексичних одиниць і прецедентним використанням онімів.

 Специфічне використання синонімів сприяє тематизації комічного
та актуалізації авторської позиції. Насамперед це стосується ситуативної
синонімії (Macht = Fiktion, Mist = Tod, leben = ruinieren, vegetieren,
krepieren),  яка дозволяє нюансувати найпотаємніші авторські рефлексії
та глузувати над аморальністю суспільства, продажністю політиків, митців
і громадян. Стилістична іпостась  полісемії базується на єдності
та протиставленні контекстуального і денотативного значень (flottmachen,
abkratzen, gehören), що  сприяє переключенню логічних кодів. Однак
особливе поетичне навантаження має антонімія, яка легко “підключає”
антитезу (Ich wollte  deinen Kopf als Instrument, jetzt will ich ihn als
Beute),парадокс (Luxushotel = schäbige Pension), оксюморон
(untergegangener Luxus, wahr wie das Land Utopien) та інші різновиди
протиріччя, що сприяє створенню гротескних образів і ситуацій, спрямованих
на викриття соціальних пороків.
Як творча особистість, Дюрренматт схильний до активного вживання

оказіональної лексики та онімів. Творення лексичних оказіоналізмів (Möchte-
gern-Mörder, Welt-Happy-End, katholisch-marxistische alleinseligmachende
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Kirche, Striptease-Künstlerin, Oberplauderer) пов’язано в його ідіостилі
з композитним словотвором, що уможливлює їх використання і як атракторів
комічного, і як виразників негативного ставлення до світу людей, де панують
зневіра, омана, ненависть. Найбільш виразно це проявляється в ономастиконі
автора, що вирізняється оригінальністю, наочністю та гострим сарказмом.
Особливою стилістичною навантаженістю тут вирізняються конотативні
(прокурор Zorn, суддя Wucht, адвокат Kummer, фабрикант Rupf)
та умовно-конотативні (Cop, Jack, Boss, Moby, Loby, Roby) власні імена.
Значна їх частина є прецедентними або алюзивними, оскільки асоціюються
з міфологічними (Achilles, Apollyon, Herkules), біблійними (Adam, Eva, Abel,
Kain) або історичними (Odoaker, Nimrod, Nebukadnezar) постатями. Часто
оніми слугують для створення гротескних образів – як у комедії “Термін”,
де всіх персонажів звуть Rosabella, Rosagrande, Rosalaura, Rosaflora,
Rosaberta, Rosanegra, Rosarosa, Rosablanca.
Синтаксичний рівень дозволяє використовувати стилістичні

можливості мови практично без будь-яких обмежень, але найбільшою мірою
вони реалізуються в рекурентності, риторичних питаннях і синтаксичних
процесах.

Рекурентність у реалізації комічного спирається на синтаксичні повтори,
які фокусують увагу на логічних порушеннях певного стану речей, а також
виконують функцію інтенсифікації дій або ознак,  у т.ч. й шляхом
використання інвективів: E: Du bist bloß gekommen, dich am Schlamassel
unserer Ehe zu weiden. | K: Edgar, eure Ehe ist doch glücklich. | E: Auch
eine glückliche Ehe ist ein Schlamassel. Die Ehe ist überhaupt ein
Schlamassel... /”Play”/. Повтори часто наділяються акумулятивною
функцією, пов’язаною з клімаксом, що уможливлює концентрацію уваги
на комічному через ефект ошуканого очікування або через порушення
логічного ланцюжка.
Виразним і вельми продуктивним засобом творення комічного є

риторичне питання, за допомогою якого Дюрренматт не стільки
розставляє комічні акценти, скільки примушує адресата замислюватися
над певними проблемами і надавати їм власних оцінок (Und eine Hure wie
du, Mama, will Königin dieses Landes werden?  /“Frist“/). Палітра
суперечливих реплік, абсурдних тверджень, несподіваних анафоричних
відсилок – все це засновано на антитезі, яка, у свою чергу, здатна
відтворювати абсурд, парадокс, нонсенс.
Текстовий простір комедій Дюрренматта вирізняється надзвичайною

інформативною ємністю, що уможливлюється за рахунок різноманітних
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синтаксичних модифікацій (апосіопезис, еліпсис, парцеляція). Структурна
варіативність конструкцій не тільки слугує засобом різкої зміни декорацій,
ходу подій і точок зору,  а й стає стилістично значущою.  Еліпсис
використовується переважно для маркування незавершених висловлень
з метою відсилки адресата до фонових знань, щоб примусити його
усвідомити комізм зображуваного. Парцеляція має реверсивне підґрунтя:
вона слугує засобом „досилання“ інформації навздогін вже здійсненому
повідомленню з метою усунути когнітивний дисонанс.
Механізм реалізації комічного на текстовому  рівні базується

насамперед на іронічній модальності, що, у свою чергу, тісно й нерозривно
пов’язана з гротеском і парадоксом, а також з авторською ремаркою.

Іронія як прийом комічного набуває в ідіодискурсі Дюрренматта
асоціативного або ситуативного характеру, а тому є текстотвірною
категорією. Комічний ефект, зумовлений такою іронією, має пресупозитивну
основу, оскільки вимагає від адресата певних інтертекстових і навіть
екстралінгвальних знань. Маркерами іронічної модальності виступають
різного роду диспропорції у формі та змісті мовленнєвих повідомлень,
невідповідність існуючому стану речей, зайвий інтерактивний пафос тощо.
Важливими репрезентантами іронічної модальності у ДД Дюрренматта

є гротеск і парадокс. Перший корелює з феноменом „найгірший з можливих
поворотів“, а тому його образи викликають радше огиду, ніж сміх. Зокрема,
гротескний образ графа Убелое створено акумуляцією – переліком недугів,
які він переніс (Kurzsichtigkeit, Augeninfektion, Halluzinationen, Gelbfieber,
sämtliche Tropenkrankheiten, Cholera, Malaria). Другий виступає засобом
комічного завдяки майстерному творенню ефектів несподіванки, раптових
порушень логіки перебігу інтеракції або невідповідністю здоровому глузду.
Так, парадокс у пасажі Weil du vor ihnen kriechst, und du kriechst vor
ihnen, weil du als Despot eine Sklavennatur bist /“Play“/ реалізується
за допомогою хіазму та оксюморону.
Особливе місце в ідіодискурсі Дюрренматта належить авторським

ремаркам, які складають близько 19% текстового простору. В них повною
мірою проявляється особа автора та його громадянська позиція. Їхня
„дискурсивна навантаженість“ зумовлюється лінійною протяжністю
та розлогою функціональною спрямованістю, залежно від чого ремарка може
бути суґестивною (Im Hintergrund eine kolossale Mistwand, obendrauf
ein Handkarren mit einer Mistgabel. Vor dieser Mistwand kubische
Mistblöcke /“Romulus“/), силенціальною (schweigt; denkt nach),
коментувальною (schreibt weiter; rüttelt; schaut sich um) і характерологічною
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(Durch Türe 5 kommt der Transvestit, um den Hals ein blutiges Tuch). Всі
види ремарок слугують загальній настанові автора на висміювання
соціальних пороків і негараздів.
Головна відмінність ідіодискурсу Дюрренматта полягає не тільки

і не стільки в ексклюзивності використовуваних лінгвопоетичних засобів
для зображення комічного, а у здатності синтезувати, контамінувати
й шикувати стилістичні засоби, прийоми та фігури, що їх пропонує мова,
в лише йому притаманний спосіб. Відібрані на засадах індивідуальної
авторської селекції та залучені до побудови комедій, вони створюють
неповторну змістовну та композиційну єдність текстів, сприяють їхній
гармонізації в точці „комічне“, сприяють розбудові традицій, принципів
і законів конституювання ДД.
Третій розділ “Зовнішня проекція драматургічного  дискурсу

Фрідріха Дюрренматта: комічна концептуалізація художнього
простору” присвячено ономасіологічному моделюванню комічного.
Зовнішня проекція ідіодискурсу Дюрренматта відбиває потребу автора
донести до адресата систему ідей, спрямованих на вдосконалення світу,
для чого він використовує низку концептів, модифікуючи їх зміст у спосіб,
необхідний для нищівної соціальної критики та для залучення адресата
до процесу засвоєння базових цінностей.
Комічна концептуалізація світу в ДД Дюрренматта являє собою складний

ментальний процес креативного конструювання дійсності, результатом якого
є створення художньої моделі світу – індивідуально-авторської системи знань
та уявлень, зафіксованих у формі художнього тексту. Конституентами
художньої моделі світу є художні концепти (О.П. Воробйова,
О.М. Кагановська).
Художній концепт – це суб’єктивно переосмислений лінгвокультурний

концепт, наділений невластивими йому в узусі ознаками (переважно
аксіологічними) і пристосований для індивідуального аранжування авторської
картини світу. Моделюючи власний художній світ, автор не “вигадує” нових
концептів, а “переживає” ті, що вже існують у його етнокультурній свідомості,
комбінує їх між собою та реалізує за їх допомогою свою цілісну духовну
позицію. Художній концепт відрізняється від тих ментальних сутностей,
які об’єктивно існують у концептосфері етносу, тим, що постає як ментальна
одиниця, яка є певною мірою штучно сконструйованою для оптимальної
реалізації авторського задуму. Попри тотожність імен асоціативно-
аксіологічний зміст художніх і лінгвокультурних концептів принципово
відмінний: перші є лише елементом когнітивної структури других. Очевидно,
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ця розбіжність форми та змісту є особливим способом творення комічного
шляхом підміни концептуальних смислів. Структура і комбінаторика художніх
концептів відбиває у Дюрренматта творчу настанову на комічне
моделювання дійсності шляхом модифікації змісту ментальних одиниць
і порушення їхніх очікуваних констеляцій.
Когнітивна структура художніх концептів формується трьома

компонентами: етнокультурною (поняття, образ, оцінка, успадковані
від однойменного концепту національної культури), індивідуально-
авторською (нетривіальні образи та асоціації як форми суб’єктивної рецепції
усталених концептів у свідомості письменника) і текстуальною (поетичні
формули вербального обрамлення індивідуально-авторських ознак).
Кількісне та якісне співвідношення цих складових у базовій когнітивній
структурі художніх концептів залежить від способу їхньої ментальної
репрезентації.
Концептуальний простір ДД Дюрренматта складається з константних

і перемінних художніх концептів. Перші визначають комічні параметри
поетичного світу автора за допомогою таких способів своєї ментальної
фіксації, як гештальтний (EHE, GELD, GOTT, LIEBE, OPFER, STADT, VOLK,
WELT), фреймовий (BANK, GERICHT,  KIRCHE,  KUNST,  STAAT,
WISSENSCHAFT), сценарний (KRIEG), калейдоскопічний (FREIHEIT,
GERECHTIGKEIT, GNADE, LEBEN, TOD, POLITIK, SCHULD, TREUE, VERRAT)
чи типажний (BÜRGER, FÜRST, HELD, HENKER, KARDINAL, KÜNSTLER,
PRÄSIDENT,  RICHTER). Розмаїття перемінних концептів наповнює
концептуальні константи певним предметним змістом.
В основі художньої моделі світу Дюрренматта лежить мегаконцепт

ЛАБІРИНТ, який відбиває об’ємний, ризоморфний спосіб концептуалізації
художнього простору. Будучи інтегральною ідеєю, що пов’язує всю сукупність
художніх концептів у єдину модель світоустрою, він виступає як алогічне,
“децентроване”, знецінене ментальне явище. Його малопродуктивна
експліцитна репрезентація компенсується високою частотністю концепту WELT

(7%), з яким він ототожнюється у Дюрренматта, бо концентрує уявлення про
сучасний світ з безліччю доріг, який не піддається раціональному осмисленню.
Мегаконцепт ЛАБІРИНТ конституюється макроконцептами ТОПОСФЕРА,
ЕТОСФЕРА, ТЕЛЕОСФЕРА і АНТРОПОСФЕРА.
Структурними елементами трьох перших ментальних конструктів

є ризоматичні концептуально-асоціативні простори – хаотично організовані
мережі концептів-асоціатів, що розгортаються в дискурсі як реакція
на актуалізацію концептів-стимулів. Натомість АНТРОПОСФЕРА не існує
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як самостійна одиниця свідомості, оскільки її компоненти не виявляють
асоціативних взаємозв’язків і функціонують як складники концептуально-
асоціативних просторів інших макроконцептів.
Макроконцепт ТОПОСФЕРА інтегрує уявлення про географічний,

соціальний та ідеологічний простір художнього світу Дюрренматта
й утворюється концептуально-асоціативними просторами STAAT / ДЕРЖАВА
і KIRCHE / ЦЕРКВА. Фреймова будова однойменних стимульних концептів
визначає тематичний принцип розгортання асоціативних зв’язків відповідно
до змісту їхніх слотів. Комічне переосмислення окремих художніх концептів
призводить до уподібнення церкви державі, що виражається ідентичністю
асоціативно-образного й ціннісного наповнення міжконцептних комбінацій
STAAT → PRÄSIDENT / FÜRST – POLITIK – BANK – GELD – VOLK – OPFER –
KRIEG – APOKALYPSE, з одного боку, та KIRCHE → KARDINAL – POLITIK –
VOLK – GELD – PREDIGT – FREIHEIT – FRIEDEN, – з іншого.
Структура макроконцепту ЕТОСФЕРА поєднує концептуально-асоціативні

простори RELIGION / РЕЛІГІЯ та EHE / ШЛЮБ, що задаються уявленнями
про суспільні норми та цінності. Їхні гештальтні концепти-стимули
розчиняються в ініційованих асоціативних зв’язках, подальше розгортання
яких стимулюється вже не ними самими, а їхніми нечисленними асоціатами
(GLAUBE / MORALITÄT і FRAU / MANN, відповідно). Елементи простору
RELIGION (GOTT, GEBET, GNADE, MENSCHLICHKEIT) зазнають кардинальних
аксіологічних трансформацій, у той час як одиниці простору EHE (VERRAT,
MORD, LIEBE, TREUE) карнавалізуються шляхом акцентуації та гіперболізації
їхніх негативних ознак, що в контексті розвинених міжпросторових
концептуальних контактів засвідчує тотальну ціннісну переорієнтацію
художньої моделі світу Ф. Дюрренматта.
Ідея цілепокладання, що визначає весь світопорядок та мету людського

існування, визначає змістовий обсяг макроконцепту ТЕЛЕОСФЕРА,
до складу якого входять концептуально-асоціативні простори WISSENSCHAFT /
НАУКА і KUNST / МИСТЕЦТВО. Перший ініціюється  актуалізацією
когнітивного сценарію KRIEG і матеріалізується у формі асоціативного
ланцюжка KRIEG – WISSENSCHAFT – LEBEN – TOD – ATOMBOMBE –
NOBELPREISTRÄGER, що засвідчує комічне переосмислення концептів
шляхом перекручування їхніх ціннісних параметрів і зміни знаку оцінки
на протилежний. Натомість простір KUNST, що формується асоціативними
лініями KUNST – KÜNSTLER – HENKER – TOD / MORD / BELEIDIGUNG
та WEIN / WEIB / ESSEN – VERGNÜGEN – GELD, карнавалізується шляхом
неочікуваного конфігурування концептуальних констант і перемінних,
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результатом чого є трансформація концепту-стимулу KUNST та його
асоціатів KÜNSTLER, ESSEN і VERGNÜGEN у свої негативні сутності.
На тлі переполюсування знаків оцінки проявляється така аксіологічна

риса ідіодискурсу Дюрренматта, як абсолютна переоцінка концептів
“високого духу” на зразок телеономів ЩАСТЯ, РАДІСТЬ, ЛЮБОВ, ДРУЖБА,
бо вони набувають у цьому дискурсі іронічного або гротескного звучання.
Переоцінка цивілізаційних і національно специфічних цінностей майже
до їхнього повного заперечення є усталеною технікою творення комічного
у Дюрренматта, де особливим прийомом виявляється поєднання
непоєднуваного – комічного й трагічного, піднесеного й низького, визначного
й потворного.

ВИСНОВКИ

Рефероване дослідження, об’єктом якого є категорія комічного,
що відбиває сміховий модус спілкування, стимулювалося усвідомленням
того факту, що попри численні наукові розвідки міждисциплінарного порядку,
вона все ще не знайшла належного лінгвістичного опрацювання.
Сміховий модус ідіодискурсу Ф. Дюрренматта вирізняється такими

когнітивно-дискурсивними параметрами, які характеризуються, з одного
боку, окремими преференціями у стилістичному використанні мови,
а з іншого, своєрідним способом концептуалізації дійсності, при якій
об’єктивація концептів відбиває занепокоєння автора світом, “доведеним
до апокаліптичної межі”. Залежно від цього можна говорити щонайменше
про дві проекції ідіодискурсу Дюрренматта – внутрішню та зовнішню,
зв’язковою ланкою між якими виступає авторська ремарка.
Внутрішня проекція пов’язана з певними лінгвопоетичними механізмами,

що передбачають специфічне використання різнорівневих мовних одиниць.
Найпоширенішим видом комічного у Дюрренматта є іронія, а найбільш
поширеними стилістичними прийомами – гіперболізація, деформація та гротеск.
Такі преференції свідчать про іронічний нахил в його ідіостилі, який і приводить
у дію весь лінгвопоетичний механізм реалізації комічного. Він спирається
на засоби лексико-семантичного, синтаксичного і текстового рівнів.
Зовнішня екстрапольованість ідіодискурсу Дюрренматта пов’язана

з процесом критичного осмислення дійсності, результатом чого є створення
індивідуально-авторської моделі світу за допомогою низки художніх
концептів. Концептуальний простір цього дискурсу будується на певних
концептуальних константах і змінних. Продуктивність перших окреслює
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рамки поетичного світу автора, а розмаїття других наповнює його
предметним змістом.
Концептосистема ідіодискурсу Дюрренматта пов’язана з переоцінкою

етнокультурних ознак художніх концептів шляхом прирощення
парадоксальних смислів за рахунок приглушення, нейтралізації та навіть
нівелювання окремих ознак концепту. При цьому всі вони піддаються
комічному переосмисленню шляхом перекручування їхніх аксіологічних
параметрів і зміни знаку оцінки на протилежний.
Ідіодискурс Дюрренматта відбиває передчуття глобальної духовної

катастрофи, що створює відповідний комічний ефект за допомогою
напруження, яке виникає через невідповідність очікуваної, національно
зумовленої оцінки образів, і практикою їхнього дискурсивного втілення.
Когнітивна структура дюрренматтівських художніх концептів поєднує в собі,
з одного боку, трагічну рефлексію дійсності, а з іншого, – карнавалізацію
протиріччя між бажаним і реальним станами речей.
Когнітивно-дискурсивний аналіз комічного у ДД Дюрренматта може стати

основою лінгвопрагматичного, лінгвостилістичного та лінгвосинергетичного
опису інших дискурсів на матеріалі різних мов, де особливої значущості набуває
моделювання концептуальних просторів і лінгвопоетичної специфіки текстів.
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АНОТАЦІЯ
Федоренко Л.В . Вербальна  репрезентація комічного

у драматургічному дискурсі Фрідріха Дюрренматта. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний
університет імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України. – Харків, 2012.
Роботу присвячено когнітивно-комунікативному аналізу засобів вербальної

репрезентації комічного в ідіодискурсі Дюррематта з його проекціями –
внутрішньою (пов’язана з лінгвопоетичною специфікою мовлення)
та зовнішньою (пов’язана з концептуалізацією художнього простору). Описано
лінгвопоетичну специфіку комічного в комплексі лексичних, синтаксичних
і текстологічних засобів та здійснено його ономасіологічне моделювання
в зовнішній проекції, для чого відтворено авторську модель світу з виділенням
макроконцептів і підпорядкованих їм концептів. Особливу увагу приділено
з’ясуванню шляхів і способів карнавалізації художніх концептів та алгоритму
їхнього комбінування між собою.
Ключові слова: комічне, ідіодискурс, внутрішня та зовнішня проекції

дискурсу, карнавалізація, (макро)концепт, художній концепт.
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Работа посвящена комплексному изучению текстового пространства
комедий Фридриха Дюрремматта с целью определения путей и средств
вербальной реализации комического, задаваемого спецификой
социокультурной ситуации второй половины XX ст.
В работе обоснованы теоретико-методологические предпосылки

исследования комического в драматургическом дискурсе (ДД), определены
основные направления его интерпретации в гуманитарной парадигме
под углом зрения смеховой культуры, очерчены способы его создания на
фоне четырех типов – юмора, иронии, сатиры и сарказма. Особое внимание
уделено выяснению лингвистически релевантных параметров ДД, а также
определению роли и места в нем идиодискурса Дюрренматта. Доказано,
что ДД – это особый тип бытийного дискурса, ограниченный сферой
художественной коммуникации. Он представляет собой объективируемый
языковыми средствами когнитивно-коммуникативный континуум,
задаваемый модусом драматургического общения и обусловленный
специфической системой лингвопоэтических и лингвоконцептуальных
признаков, повторяемых в n-множестве текстов, которые существуют
в двух своих жанровых ипостасях – пьесах и спектаклях. Значительное
место в ДД занимает комедия.
Комическое в ДД Дюрренматта используется как субъективный способ

отображения объективной действительности, где особо значимыми
являются специфические вербальные средства, отражающие
индивидуально-авторскую картину мира – идиодискурс. Идиодискурс
Ф. Дюрренматта имеет, по меньшей мере, две проекции – внутреннюю
(связана с лингвопоэтической спецификой персонажной речи) и внешнюю
(связана с процессами концептуализации художественного пространства).
Связующим звеном между ними выступает авторская ремарка.
Семасиологический анализ (внутренняя проекция идиодискурса)

позволил определить пути и способы реализации комического с помощью
лексических и синтаксических средств, показать их ведущую роль
в стилистической аранжировке индивидуальной авторской картины мира
и выйти на понимание глубинных механизмов надфразовой реализации
комического. Доказано, что для лексико-семантических средств особо
значимыми являются синтагматические отношения, поскольку именно они
способствуют окказиональному переосмыслению лексических единиц
и прецедентному использованию онимов. Весьма ощутимый вклад
в использование стилистического потенциала языка вносят и средства
синтаксического уровня,  особенно такие приемы и техники,  как
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реккурентность, риторические вопросы и разного рода модификации.
Механизм реализации комического на текстовом уровне базируется, прежде
всего, на иронической модальности, которая, в свою очередь, тесно связана
с гротеском и парадоксом.
Ономасиологическое моделирование комического (внешняя проекция

идиодискурса) позволило описать когнитивный механизм комической
концептуализации действительности, как на уровне отдельных ментальных
единиц, так и на уровне их комбинаторики. Внешняя экстраполированность
идодискурса Дюрренматта связана с процессом критического осмысления
действительности в индивидуальной авторской модели мира, который
реализуется с помощью ряда художественных концептов. В основе этой
модели лежит мегаконцепт ЛАБИРИНТ, конституируемый нисходящими
макроконцептами (доменами) ТОПОСФЕРА, ЭТОСФЕРА, ТЕЛЕОСФЕРА
и АНТРОПОСФЕРА. Структурными элементами этих ментальных конструктов
являются ризоматические концептуально-ассоциативные пространства –
хаотически организованные сети сочлененных концептов-ассоциатов,
возникающих в дискурсе как реакция на актуализацию концептов-стимулов.
В своей совокупности они отражают “цивилизационную обеспокоенность”
автора миром, доведенным до “апокалипсической пропасти”.
Концептуальное пространство идиодискурса Ф.  Дюрренматта,

в пределах которого происходит карнавализация действительности, строится
на концептуальных константах и концептуальных переменных.
Продуктивность первых очерчивает рамки художественного мира,
а разнообразие вторых наполняет его предметным содержанием. При этом
комическая аранжировка моделируемой автором действительности
определяется типом концептуальных констант, с помощью которых
и задаются пути и способы карнавализации действительности.
В диссертации доказывается, что особое место в идиодискурсе

Дюрренматта принадлежит авторской ремарке, дискурсивная нагрузка
которой определяется ее линейной протяжностью и функциональной
спецификой, в зависимости от чего она может быть суггестивной,
силенциальной, комментирующей и характеризирующей. Ремарка является
связующим звеном между внутренней и внешней проекциями ДД.
Ключевые слова: комическое, идиодискурс, внутренняя и внешняя

проекции дискурса, карнавализация, макроконцепт, художественный концепт.
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ABSTRACT
Fedorenko L.V. Verbal representation of the comical in the dramaturgic

discourse of Friedrich Dürrenmatt. – Manuscript.
Thesis for a Candidate Degree in Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic

Languages. – V.N. Karazin Kharkiv National University of the Ministry
of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine. – Kharkiv, 2012.

The dissertation is a cognitive and communicative analysis of means
of the verbal representation of the comical in the Friedrich Dürrenmatt’s
idiodiscourse, which has two projections – the inner projection (connected
with linguistic and poetic specificity of speech) and the outer one (dealing with
the conceptualization of fictional space). The thesis describes the linguistic and
poetic peculiarities of the comical in the set of lexical, syntactical, and textual
means and provides its onomasiological modelling in the outer projection. For this
purpose the author’s world model is reconstituted together with macroconcepts
and constituent concepts. The special focus is on ways and means of carnivalization
of fictional concepts and the algorithm of their combination.

Key words: comical, idiodiscourse, inner and outer projections of the discourse,
carnivalization, (macro)concept, fictional concept.
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