
 МОВА І ЛІТАРАТУРА  

 

А. А. АЛБУТ 
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(НА МАТЭРЫЯЛЕ ЛІСТАВАННЯ Я. КОЛАСА І М. ЛЫНЬКОВА) 

У сучаснасці актуалізавана распрацоўка чалавека-машыннай камуніка- 
цыі і даследаванне міжасобых зносін, апасродкаваных электроннымі вына- 
ходкамі. Але зварот да камунікатыўнай практыкі знакавых для беларускай 
культуры асоб, прадстаўленай «традыцыйнымі» (папяровымі) лістамі, як- 
раз бачыцца актуальным з прычыны таго, што аналіз эпісталярыю можа 
спрыяць вырашэнню тых праблем, камунікатыўных цяжкасцей, з якімі су- 
тыкаецца сучасны чалавек, «узброены» самымі разнастайнымі гаджэтамі, 
чыё прызначэнне нібыта спрыяць узаемапаразуменню і ўзмацненню сацы- 
яльных сувязей паміж людзьмі. Аднак на розных узроўнях (як падчас спе- 
цыяльных доследаў, так і ў метакамунікатыўных, рэфлексіўных выказван- 
нях моўцаў) фіксуюцца цяжкасці, звязаныя з камунікатыўнай перцэпцы- 
яй1. Прывядзём паказальныя, на наш погляд, прыклады. 

А. М. Баранаў у вучэбным дапаможніку «Уводзіны ў прыкладную лінг- 
вістыку» падае прыклад рэалізацыі камп’ютарнай мадэлі дыялога – прагра- 
му Дж. Вейцэнбаума «Эліза» (першая версія створана ў 1966 г.). Эксперы- 
менты з «Элізай» дазволілі акрэсліць (пацвердзіць) шэраг уласцівасцей ка- 
мунікацыі на натуральнай мове. Так, апісваецца дослед М. Макгайра: на 
працягу гадзіны 24 удзельнікі з дапамогай тэлетайпа размаўлялі з «Элі- 
зай». У выніку 15 удзельнікаў (62 %) былі ўпэўнены, што ім адказваў чала- 
век; пяцёра (21 %) вагаліся з вызначэннем; чацвёра (17 %) былі цалкам 
упэўнены, што мелі справу з камп’ютарам. Паспяховасць размовы з «Элі- 
зай» тлумачыцца асацыятыўным характарам зносін, калі сувязь паміж рэ- 
плікамі дыялога мае не лагічную прыроду (прычына – вынік; пасылка – за- 
ключэнне), а грунтуецца на асацыяцыях. Інакш кажучы, чалавек дабудоў- 
вае вобраз адрасата, вызначае ролевыя, статусныя суадносіны паміж сабой 
і партнёрам (рэканструюе метакамунікатыўныя параметры сітуацыі зно- 
сін), якія, аднак, могуць не супадаць з рэчаіснасцю [1]. З іншага боку, мож- 
на назіраць недавер удзельнікаў зносін да занадта стандартызаваных маў- 

                                         
1 У сацыяльнай псіхалогіі разглядаецца паняцце сацыяльнай перцэпцыі, што азна- 

чае ўспрымаенне чалавека чалавекам. З паняццем камунікатыўнай перцэпцыі, на на- 
шу думку, звязана вызначэнне ролевых характарыстык удзельнікаў зносін, распазна- 
ванне інтэнцый партнёра, разгортванне дыялога пад уплывам актуалізаванага ўяўлення 
пра адрасата (з’явы рэфлексіі («разважанне за іншую асобу, здольнасць зразумець, што 
думаюць іншыя асобы» [3, с. 118]), эмпатыі). 
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ленчых актаў, універсалізаваных рэакцый (напрыклад, віншаванні для рас- 
сылкі адрасатам у электронным выглядзе, ветлівыя пацвярджэнні атрыман- 
ня паведамлення, адказы-перапрашэнні на непрыняты тэлефонны званок 
і пад., а таксама камунікацыя з дапамогай «смайлікаў» (т. зв. эматыконаў, 
«мемаў»), што знішчае індывідуалізаванасць зносін, робіць іх машыналь- 
нымі і, у выніку, машыннымі. Такім чынам, моўца апынаецца замкнуты 
ў сабе: здзейсненыя ім камунікатыўныя акты перастаюць ствараць карціну 
яго сацыяльнай рэчаіснасці, актуалізаваную ў зносінах з пэўным «Ты» (ка- 
лі згадаць прынцып эхалакацыі). 

У выніку, у поле зроку трапляюць тэкставыя праекцыі вобразаў адра- 
санта і адрасата – спосабы самапрэзентацыі асобы адрасанта і прэзен- 
тацыі асобы адрасата. Паколькі падчас напісання ліста партнёр па каму- 
нікацыі аддалены ад моўцы, то канкрэтная рэалізацыя самапрэзента- 
цыі/прэзентацыі адрасата рэгулюецца бачаннем сітуацыі зносін адрасан- 
там. Аднак асобны ліст уключаны ў лістоўны дыялог, а значыць, на лінгва- 
прагматычным узроўні ўвогуле і ў прыватнасці – у абазначаным аспекце 
мусіць забяспечвацца цэласнасць дыялога. Інакш моўца рызыкуе апынуцца 
ў сітуацыі, разгледжанай вышэй, калі не выпадае гаварыць пра паспяховую 
камунікацыю. Таму аналізаваліся эпісталярныя пары – ліст-стымул і ліст- 
рэакцыя, вычлененыя з ланцужка лістоўных зносін – на прыкладзе ліста- 
вання Якуба Коласа і Міхася Лынькова. 

Аналізу зваротнай эпісталярнай камунікацыі ў лінгвапрагматычным 
аспекце на матэрыяле ліставання братоў Чэхавых прысвечана дысертацый- 
нае даследаванне Г. У. Бяловай [2]. Г. У. Бялова паказвае, як з дапамогай 
тыповых і індывідуальных аўтарскіх сродкаў, прадстаўленых у ілакутыў- 
на-рэспансіўных парах1, фарміруюцца жанравыя пары2, якія і складаюць 
зваротную эпісталярную камунікацыю. Таксама ў рабоце вызначаюцца 
моўныя сродкі, якія ствараюць эмацыянальна-інтымны тон ліставання: зва- 
рот, саманамінацыя, мянушкі і найменні трэціх асоб, а таксама замежныя 
словы і выразы як «носьбіты» агульнага маўленчага кода3; моўная гульня 
(уласна моўная гульня – фанетычная дэфармацыя, граматычная дэфарма- 
цыя словаформ; стылізацыя – пад прастамоўе, архаічныя формы, дыялект- 

                                         
1 «Парныя суадносныя маўленчыя фрагменты, першы з якіх выражае нейкую інтэн- 

цыю адрасанта ў адносінах да адрасата ліста, а другі – у лісце ў адказ – выражае рэ- 
спансіўную рэакцыю» [2, с. 12]. 

2 «Пары лістоў, арганізаваныя вядучымі інтэнцыямі – скарга-суцяшэнне, пытанне- 
адказ, папрок-апраўданне, прызнанне-водгук, пахвала-падзяка» [2, с. 9—10]. 

3 «Сукупнасць здольнасцей і характарыстык камунікантаў, якія валодаюць агуль- 
ным досведам сумеснага жыцця і асабістых зносін, што знаходзіць адлюстраванне ва 
ўзаемнапрынятым лексіконе і маўленчых паводзінах, што абумоўліваюць стварэнне 
і ўспрыманне маўленчых твораў удзельнікаў камунікацыі» [2, с. 20]. 
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ныя формы); часткова перафразаваныя парэміі. Абапіраючыся на прыклад 
дадзенага даследавання, мы вылучалі парныя фрагменты тэксту на падста- 
ве тэматычнай еднасці, заснаванай на карэляцыі спосабаў самапрэзентацыі 
асобы адрасанта (прэзентацыі асобы адрасата) у суадносных лістах. Маг- 
чымасць падобнага члянення мусіць садзейнічаць як цэльнасці эпісталяр- 
нага дыялогу, так і падтрыманню належнага ўзроўню, характару зносін. 

Было прааналізавана 5 эпісталярных пар, выяўлена 27 карэляцый. Ад- 
значаны выпадкі рэалізацыі спосабаў (сама)прэзентацыі асобы (адрасанта) 
адрасата, якія не мелі суадносін у парным лісце (але пры іншым вычлянен- 
ні эпісталярнай пары для іх магчыма карэляцыя, калі няпарны спосаб 
не ўключаны ў ліст-стымул, які распачаў камунікатыўны ланцужок)1: 

· няпарны спосаб у лісце-стымуле: маўленчыя акты класа экспрэсіваў 
(Дзякую за пісьмо [4, т. 19, с. 480]; Выбачайце, што мала напісаў [4, т. 19, 
с. 632]; Пасумавалі мы па «обремененных недугами и всякою скорбию те- 
лесной», па «невзыскующих пития и возроптавших на бездождие и на дес- 
ницу и шуйцу своя» і «зело возвеселихомся, елико прочитах, яко врачують 
телесы ваша и яко зелие, дабы исцелити вуды ваши, изыскують» [5, 
с. 292]); маўленчыя акты класа дырэктыў (Перш за ўсё заптытаюся, ці 
дайшло да цябе маё пісьмо? Адказу на яго не было [4, т. 19, с. 478]; Пішы 
толькі так, каб можна было прачытаць, бо некаторыя паважныя людзі 
пішуць па-курынаму [4, т. 20, с. 89]); наратыў (І навошта я заклеіў кан- 
верт? Хвілін праз пяць пасля гэтага атрымаў ад вас пісьмо, толькі што, 
дарагія мае! [4, т. 19, с. 480]; А зрэшты добра: жывем, працуем, хлопцы 
(два Максімы, Куляшоў, Кандрат Крапіва – таксама пасяліліся ў Купе) рэ- 
жуцца ў пульку, а жаночая палавіна – у дурня (у вольны ад агракультур- 
ных спраў час). Куляшоў (адбудаваўся ўжо), Танк і я завялі па пеўню, так 
што ў нас цяпер цэлая капэла [5, с. 292]); 

· няпарны спосаб у лісце-рэакцыі: маўленчыя акты класа экспрэсіваў 
(Мае не досыць акуратныя саслужбоўцы па інстытуту толькі-толькі пе- 
радалі мне Ваша пісьмо, напісанае яшчэ 7 лютага. За пісьмо вялікае дзякуй 
[5, с. 218]); маўленчыя акты класа дырэктыў (На гэтым і заканчваю сваё 
пасланіе з надзеяй на хуткую сустрэчу [5, с. 276]; наратыў (У саюзе ніякіх 
асаблівых навін. У акадэміі адзначаем сягодня шасцідзесяцігоддзе майго 
аднакашніка па бурсе Паўла Пракопавіча Рагавога [5, с. 276]). 

Важна падкрэсліць нятоеснасць і магчымую множнасць спосабаў-сты- 
мулаў або спосабаў-рэакцый пры разглядзе суадносных спосабаў (са- 
ма)прэзентацыі асобы (адрасанта) адрасата. Так, намінацыя адрасата (Да- 
рагі Міхал! Зося! // Вялікі нарачанскі флотавадзіцель! [4, т. 20, с. 88]) можа 
карэляваць як з саманамінацыяй адрасанта (Ваш Міхась Лынькоў [5, 

                                         
1 Варта адзначыць, што некаторыя лісты М. Лынькова мелі купюры. 
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с. 276]), так і з самарэфлексіяй (У мінулым годзе ў гэтыя дні я ўжо сядзеў 
на сваім Нарачы, і лагодныя хвалі ціха пагойдвалі маю брыганціну. А цяпер 
сяджу вось у хаце, сумна пазіраю на двор ды псую паперу [5, с. 276]). 
У Табліцы 1 спосаб-рэакцыя суадносіцца з трыма фрагментамі ліста-сты- 
мулу: 

Табліца 1 
Карэляцыя спосабаў (сама)прэзентацыі 

асобы (адрасанта) адрасата 
Фрагмент ліста-стымулу Фрагмент ліста-рэакцыі 

Дарагім маім прыяцелям Міхалу і Зосі 
Лыньковым пісьмо ад старога многапа- 
кутнага Якуба! [4, т. 19, с. 635] – самана- 
мінацыя 

Учора атрымалі мы з Зосяй ліст ад 
«шматпакутнага Якуба», трохі парага- 
талі з Вашых прыгод, а яшчэ больш пасу- 
мавалі, што Ваш ад’езд адсоўваецца ўсё 
далей і далей, а разам з ім адсоўваецца 
і добрая чарка цымлянскага, ці якога дру- 
гога зелля, якую б мы падзялілі з Вамі на 
«вверенной мне территории» в доме 
№ 12 на славном проспекте [5, с. 220] – 
самапрэзентацыя праз экспрэсіў 

Жывучы ў «Барвісе», я ўспамінаю кара- 
лішчавіцкую тундру, і яна мне цяпер мі- 
лей за «Барвіху», бо там чалавеку жыць 
вальней: там няма дактароў. Мне ж дак- 
тары не даюць спакойна дыхаць [4, т. 19, 
с. 635] – наратыў 
Калі не будзе яшчэ якога-небудзь доктар- 
скага ліха і нічога іншае не перашкодзіць, 
дык чысла 5—6/ІІІ буду дома [4, т. 19, 
с. 636] – камісіў 

Аналізуючы асобны эпісталярны тэкст, лінгвіст, безумоўна, мусіць 
мець на ўвазе, што ліст – фрагмент эпісталярнага дыялога. Аднак ліст ва- 
лодае дастатковай аўтасемантычнасцю, каб забяспечыць прастору даследа- 
вання тых ці іншых праблем, напрыклад, спосабаў самапрэзентацыі асобы 
адрасанта і прэзентацыі асобы адрасата. Цэльнасць эпісталярнага дыялога 
падтрымліваецца і ў тым ліку дзякуючы карэляцыі паміж спосабамі моўна- 
га ўвасаблення ў тэкстах асобы адрасанта і адрасата. Магчымасць вылу- 
чэння такіх парных тэкставых фрагментаў выяўляе імкненне камунікантаў 
да падтрымання пэўнага характару зносін – сяброўскіх. Няпарныя споса- 
бы-стымулы і рэакцыі пры ўмове наяўнасці карэляцыйных фрагментаў 
у дыялогу ўсё ж успрымаюцца натуральна – не ўскладняюць камунікатыў- 
ную перцэпцыю. У няпарных фрагментах надзвычай часта прадстаўлена 
тэма камунікацыі, чыя важнасць абумоўлена спецыфікай сітуацыі зносін. 
Увага моўцы да спосабаў прадстаўлення сваёй асобы і асобы адрасата 
ў эпісталярным тэксце сведчыць пра дзеянне фактару адрасата, згодна 
з якім разгортванне маўленчага акта адбываецца пад уплывам камуніка- 
тыўнага партнёра (ці дакладней – уяўлення пра яго), што спрыяе паспяхо- 
васці зносін – каб не згубіліся ўсе ніці, што звязваюць чалавека з чалавекам 
(як пісаў у адным з лістоў дзядзька Якуб). 
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