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Ольховська Н.С. 

 
ПРОЯВ ІНФОРМАТИВНОСТІ В ТЕКСТАХ П’ЄС  

ТОМАСА БЕРНГАРДА 
 
У наш час відбувається активний процес впровадження у лінгвіс-

тику тексту категорій та понять, які раніше належали іншим наукам, а 
не власне лінгвістиці. Це поняття інформатики, психології та ін.  

З появою нових робіт з лінгвістики тексту та її категорій перелік 
останніх безупинно зростає, але, незважаючи на це, розробка окремих 
питань та уточнення первинних категорій продовжується, адже кожна 
з них є багатоаспектною системою. 

Категорію інформативності також було неодноразово досліджено, 
але немає підстав стверджувати, що розгляд цього питання заверше-
но, бо проблеми інформативності тексту все ще знаходяться у стадії 
постановки та обмеженості від споріднених проблем лінгвістики текс-
ту.  

Актуальність дослідження не викликає сумніву, бо п’єси Томаса 
Бернгарда з лінгвістичної точки зору є взагалі недослідженими.  

Завданням даної розвідки є розгляд проявів інформативності у 
його п’єсах на формальному, формально-змістовному, змістовному, 
образному, композиційному рівнях.  

Серед інших категорій тексту інформативність – як здатність текс-
ту передати корисне та/або цікаве повідомлення адресату – є найваж-
ливішою. Розробкою та конкретизацією цієї категорії займалося бага-
то авторів, у тому числі й нелінгвісти. Необхідно відзначити внесок 
математиків і фахівців з теорії систем (А.Н. Колмогоров, У.Р. Ешбі, 
А. Моль та ін.), а також ряду філологів (І.Р. Гальперін, Ю. Лотман, 
І.В. Арнольд, Г.Г. Москальчук, Л.С. Піхтовнікова та ін.). Вже склала-
ся деяка наступність підходів до проблем інформативності тексту, що 
не виключає, а припускає творчу розмаїтість розробок.  

І.Р. Гальперін, перебуваючи біля витоків дослідження текстових 
категорій, висловив ряд загальних міркувань щодо категорії інформа-
тивності. Зокрема, на його думку, в тексті слід розрізняти інформацію 
змістовно-фактуальну, змістовно-концептуальну та змістовно-
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підтекстову.1 Важливим є його зауваження щодо категорії інтеграції 
тексту, яка нейтралізує відносну автосемантію його окремих частин.  

Розвідки І.В. Арнольд стосуються в основному проблем кодуван-
ня-декодування при передачі інформації через текст та пристосування 
теорії інформації до стилістики. Важливою є концептуальність підходу 
І.В. Арнольд до інформаційних проблем: “Істотною особливістю інфор-
маційних проблем, розглянутих у стилістиці, є те, що риси художньої 
інформації, які представляють для неї найбільший інтерес, безпосеред-
ньо виміряти неможливо”.2 Тут же ставиться принципове питання щодо 
правомірності застосування теорії інформації у подібних випадках і да-
ється позитивна відповідь: “Природно виникає питання, чи є правомір-
ним звернення до теорії інформації при вирішенні проблем, до яких немо-
жливо прикласти апарат математичної статистики, коли ймовірнос-
ті, про які йде мова, обчислити не можна. Як це не парадоксально, але 
на таке питання можна відповісти позитивно, оскільки новітні експе-
риментальні дослідження показали, що носії мови володіють ймовірни-
ми закономірностями мови; їхнє інтуїтивне визначення частотності за 
п’ятибальною шкалою відповідало даним статистичних підрахунків і 
збігалося в різних випробуваних, тобто є експериментально перевірені 
дані щодо надійності читацької інтуїції”.3  

Роботи Ю. Лотмана належать в основному до семіотики тексту та 
інформативності знакових систем. Г.Г. Москальчук звертає головну 
увагу на інформативність форми, композиції тексту. Нею розроблено 
методики виявлення форми тексту через розподіл формальних та сми-
слових повторів, сильних позицій (акценти смислу), розмірів речень. 
В цілому це створює самоорганізацію контексту через сприйняття 
семантики та форми тексту.  

До розробки категорії, що досліджується, досить істотний внесок 
зроблено нефілологами, згаданими вище. Їхня термінологія не завжди 
збігається з прийнятою в лінгвістиці, однак смислова відповідність 
завжди може бути встановленою. Наприклад, А.Н. Колмогоров пока-
зав, що ентропія тексту (тобто міра невизначеності при виборі повідом-
лень у тексті) складається з ентропії думки та ентропії побудови.4 При 
уважному розгляді виявляється, що “ентропія думки” відповідає мірі 
невизначеності вибору в тексті засобів вираження логіки та експресії. 
“Ентропія побудови” відповідає вибору композиції тексту.  

Концепцію інформативності як розмаїтості всередині деякої єдно-
сті (тотожності) за У. Ешбі й теорію інформаційної архітектоніки 
А. Моля використала в своїх розробках Л.С. Піхтовнікова.5  

Загальною рисою у підходах названих та ін. авторів є те, що ними 
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рівною мірою, незважаючи на різні акценти, визнаються інформатив-
ними як семантика тексту, так і його форма (структура, композиція, 
яка є невід’ємною частиною стилю).   

У наших дослідженнях драматичних текстів Т. Бернгарда ми до-
тримуємося концепції інформативності Л.С. Піхтовнікової як досить 
ефективного підходу, що синтезує на даний момент вітчизняні та за-
кордонні розробки. Схема інформативної архітектоніки тексту 
А. Моля реалізується у текстах п’єс Т. Бернгарда досить прозоро. 
Суть тверджень А. Моля полягає в наступному. 

Інформація у тексті повинна мати оптимум оригінальності та над-
мірності. На кожному композиційному рівні художнього тексту повинна 
бути досить велика надмірність повідомлень, а оригінальність пови-
нна перевершувати можливості сприйняття адресатом, але давати 
можливість сприйняття на більш високому рівні. Від цього безпосере-
дньо залежить відчуття художньої цінності твору. Композиція тексту 
ґрунтується на можливості семантичної компенсації (надмірно) оригі-
нальної інформації рівня N на рівні N+1 (та вище). Таким чином, згід-
но з А. Молем, кожен композиційний рівень тексту має в надлишку 
інформацію, повідомлення, але не всі вони є зрозумілими, а наступ-
ний рівень їх “прояснює”.6  

У текстах п’єс Т. Бернгарда на формальному композиційному рівні 
(це в основному строфи тексту, репліки персонажів) інформація подаєть-
ся автором досить хаотично (потік свідомості). На цьому рівні, незважа-
ючи на надмірність оригінальної інформації, читачеві/глядачеві важко 
вловити розвиток дій. Всередині реплік часто відсутнє членування на 
тематичні блоки, акціям не відповідають реакції, є багато імпліцитної 
інформації, яку на формальному композиційному рівні неможливо усві-
домити. Тут доречно навести визначення А.В. Висоцької відносно реплік 
діалогів і монологів: “До імпліцитних питань і відповідей належать ті, 
в яких об’єкт когнітивного дефіциту не виражений в узуальних, лексич-
них і граматичних значеннях мовних одиниць, які становлять певне ви-
словлення, а здобуваються або можуть бути здобутими з останнього”.7 
Додамо, що об’єкт даного когнітивного дефіциту може бути здобутий з 
висловлення лише на змістовному композиційному рівні. Таким чином, 
на формальному рівні надлишок інформації сполучається з когнітивним 
дефіцитом (неповна реалізація інформації на цьому рівні).  

Формально-змістовний рівень у текстах п’єс Т. Бернгарда при 
майже повній відсутності авторської мови представлений лише мо-
вою персонажів. Їх репліки, діалоги, монологи складаються зі звичай-
них мовленнєвих форм: повідомлень, роздумів, міркувань, описів та 
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ін. На перший погляд, на цьому рівні – та ж інформаційна картина, 
що й на формальному: між мовленнєвими формами нечіткі межі, 
структура КМФ не простежується. Однак на даному рівні відбувають-
ся якісні перетворення інформації, що може бути пояснене за допомо-
гою теорії Кларка – Карлсона, прийнятої нами як додаток до основно-
го підходу до інформативності.8  

На змістовному рівні текст п’єси сприймається як ціле. Пояснимо 
це твердження, навівши як приклад відоме дослідження Дж. Касті.9 
На змістовному композиційному рівні розглядаються фабула і сюжет 
художнього тексту, але не синтез художніх образів і не художнє вті-
лення інтенцій автора. Вони є здобутком образного рівня. Згідно з 
Б.В. Томашевським, “фабула – сукупність подій, пов’язаних між со-
бою, про які повідомляється у творі. Сюжет – ті ж події, але в їх-
ньому викладі, у таких порядку й зв’язках, як про них повідомлено у 
творі”.10  

Самоочевидним є наступне твердження: для сприйняття всіх сю-
жетних ліній художнього тексту як цілого досить прослухати всі реп-
ліки персонажів, установити всі зв’язки персонажів, для чого варто 
простежити всі сцени п’єси. Але, як правило, зазначеної вище інфор-
мації вистачає з надлишком: те ж завдання вирішується зі сприйнят-
тям меншої кількості реплік і зв’язків. Подумки продовжуючи змен-
шувати зазначені кількості, досягаємо критичного мінімуму, після 
якого єдиний сюжет (сприйняття художнього тексту як цілого на змі-
стовному композиційному рівні) розпадається на декілька незалеж-
них. Методику знаходження цього мінімуму викладено в роботі 
Дж. Касті на прикладі п’єси Шекспіра “Сон у літню ніч”.11 Для на-
ших досліджень важливо усвідомити лише існування такого мінімуму 
у тексті практично будь-якої п’єси і, отже, наявність надлишкової 
інформації понад цей мінімум, а також можливість розпаду п’єси на 
незв’язані сюжетні лінії. З іншого боку, надлишкова інформація є 
необхідною для синтезу образів на наступному композиційному рівні.  

Таким чином, все сказане щодо змістовного рівня підтверджує 
концепцію інформаційної архітектоніки А. Моля: наявність надлиш-
кової інформації, асимілювання інформації попередніх рівнів.  

Образний рівень є завершальним у композиції художнього твору. 
Синтез мікро- і макрообразів, інтенцій автора художнього тексту та-
кож відбувається при своєрідній інформаційній підтримці. 
В. Зарецький називає образом (первісним або похідним) одиницю 
тексту, яка несе образну інформацію, не рівнозначну власному зна-
ченню окремо взятих слів, елементів мовлення.12 Суть та виникнення 
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образної інформації В. Зарецький пояснює, на наш погляд, не зовсім 
чітко, допускаючи її визначення через саму себе. Зрозуміло, мікрооб-
раз, тобто мінімальна текстова одиниця з образною інформацією, мо-
же міститися в одному слові. Але й тоді це слово, епітет, троп імплі-
цитно належить ряду інших епітетів, тропів. Інформаційна суть ство-
рення мікрообразу – вибір одного елемента з цих рядів. У більш скла-
дних випадках (макрообрази) вибір-порівняння походить з незримих 
багатомірних рядів і складається, за думкою В.І. Телія, з трьох етапів:  

• імпліцитне допущення щодо подібності сутностей, які виража-
ються через елементи мови (порівняння сутностей за загальни-
ми ознаками і витяг тим самим нової інформації про них); 

• процес фокусування: максимально можливе ототожнення порі-
внюваних сутностей, утворення тим самим нового семантично 
ємного класу понять;  

• фільтрація, тобто відкидання всієї інформації, яка суперечить 
тотожності.13  

Кожен етап – це окремий інформаційний процес.  
В. Зарецький має рацію, коли стверджує, що художній образ – це 

єдність вибору змісту й форми,14 схеми й функції,15 мовних засобів та 
їхнього втілення. Вибір управляється естетичним ідеалом, який вира-
жає інтенції автора.  

Відзначимо також, що будь-який образ, особливо макрообраз 
(похідний, на думку В. Зарецького) втрачає актуальну словесну інформа-
цію і здобуває потенційну. Можна сказати, що чим більшим є семан-
тичний обсяг образу, чим більше в ньому потенційних додатків, тим 
ґрунтовніше актуальна словесна інформація “йде в тінь”, тобто не 
сприймається читачем буквально. Звідси випливає природа надлиш-
кової інформації на образному рівні: вона є потенційною.  

Повернімося до формально-змістовного композиційного рівня 
художнього тексту, до типових КМФ, які в п’єсах Т. Бернгарда мають 
сильно розмиті межі. У порівнянні з формальним рівнем тут інформа-
ція в тексті набуває нової якості, яку назвемо “інформацією про інфор-
мацію”.  

М. Кларк і Т. Карлсон розглядають інформаційну сутність МА, 
здійснених у присутності не тільки адресата, але й інших учасників.16 
Як правило, саме така ситуація має місце в драматичних текстах. Тео-
рія Кларка – Карлсона є більш розвинутою й “пояснюючою” у порів-
нянні з класичними теоріями мовленнєвих актів Дж. Остіна та 
Дж. Серля.  

Для пояснення мовленнєвої діяльності у зазначених умовах 
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М. Кларк і Т. Карлсон впроваджують поняття інформатива, тобто 
такого іллокутивного акта, за допомогою якого адресант повністю 
інформує всіх учасників разом про той іллокутивний акт, який він 
здійснює відносно адресата.  

Наведемо приклади з тексту п’єси “Іммануїл Кант” (переклад 
оригіналу тут і далі автора статті):  

Kant (zu Ernst Ludwig): Diese Schiffsköche sind hinterhälig / es gibt 
nichts Hinterhältigeres / als die Schiffköche / Auf Hocher See muß man 
sich in acht nehmen / vor der Kost / die die Schiffsköche kochen. – Кант 
(Ернсту Людвігу): Ці корабельні коки каверзніші люди / немає на 
світі більш каверзних чоловічків / ніж корабельні коки / У відкри-
тому морі варто остерігатися / страв / які готують тобі корабе-
льні коки  

Frau Kant: Aber du hast doch gestern / mit dem Schiffkoch 
gesprochen / mit dem Chefkoch.17 – Пані Кант: Але ти ж тільки вчо-
ра / говорив з корабельним коком / із самим шеф-кухарем.  

У цьому класичному, відповідно до теорії Кларка – Карлсона, ін-
формативі адресатом є Е. Людвіг, а слухачкою – пані Кант. Але інфо-
рматив дає повне уявлення і їй, про що ведеться розмова, і дозволяє їй 
також підключитися до розмови:  

Millonärin (zu Kant): Ich habe Ihrer Frau / mein Knie gezeigt / die 
künstliche Knischeibe die amerikanische Kniescheibe / wie mein Mann 
immer gesagt hat / (entblößt ihr Knie) / Sehen Sie Herr Professor Kant / 
hier ist mein künstliche Kniescheibe. – Мільйонерка: Я показувала ва-
шій дружині своє коліно / штучна колінна чашечка / американська 
колінна чашечка / як мій чоловік завжди говорив / (оголяє своє колі-
но) / бачите пан професор Кант / от моя штучна колінна чашеч-
ка.  

Frau Kant: Amerikanische Chirurgen / haben sie ihr eingesetzt / sind 
die besten.18 – Пані Кант: Американські хірурги / вставили їй нову 
чашечку / американські лікарі / кращі в світі.  

Інформативи з двох наведених прикладів мають найпростішу 
структуру. Далі наведемо два приклади інформативів з більш склад-
ною структурою: 

Kapitän (auf Ernst Ludwig zeigend): Eine fürsorgliche Natur / diese 
Manschenart / beinahe ausgestorben. – Капітан (вказуючи на Ернста 
Людвіга): Турботлива натура / Люди такого сорту / нині майже 
перевелися  

Millionärin: Ein echter Vögelschützer / Er widmet sein Leben 
vollkommen / dem Tier – Мільйонерка: Щирий друг птахів / Своє 
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життя він цілком присвячує / цьому пернатому.  
Frau Kant: Friedrich ist beinahe fünfzig. – Пані Кант: Фрідріху 

вже майже п’ятдесят.  
Admiral: Ein erschtaunliches Alter / für einen Vögel. – Адмірал: Про-

сто разючий вік / для птаха.  
Frau Kant: Der psittacus erithacus / wird unter Umständen / ein 

Jahrhundert alt. – Пані Кант: Деякі екземпляри / psittacus erithacus / 
доживають і до ста років.  

Kardinal: Die Urheimat des psittacus erithacus / ist Guinea / wenn ich 
nicht irre.19 – Кардинал: А батьківщина psittacus erithacus / по-
моєму Гвінея / якщо не помиляюся.  

Формально тут інформатив (іллокутивний акт Капітана) не має 
адресата, а присутніми є декілька слухачів. Але судячи з попередніх 
реплік, адресатом висловлення Капітана все-таки є Мільйонерка: 

 Millionärin: Damenwahl Herr Professor Kant / (Kant steht vom Tisch 
auf / Millionärin nimmt ihn in die Arme) / Damenwahl Professor Kant / 
kommen Sie. – Мільйонерка: Білий танець професор Кант / (Кант 
встає з-за столу / мільйонерка бере його за руки) / Білий танець 
професор Кант / ходімо.  

Frau Kant: Nun geh schon / geh schon. – Пані Кант: Ну йди вже / 
йди.  

Kardinal: Kant tanzt / Kant tanzt. – Кардинал: Кант танцює.  
Admiral: Das ist ja unfaßbar. – Адмірал: Це неймовірно. 
Kunstsammler: Unfaßbar.20 – Колекціонер: Неймовірно.  
Далі Кларк і Карлсон використовують поняття m-наміру за Грай-

сом: хтось Х має намір направити іллокутивний ефект на У, спонука-
ючи У пізнати намір Х здійснити дію А.21 

Наведемо приклад з п’єси “Президент”:  
Präsident: Kommen Sie Herr Oberst / Kommen Si.e – Президент: 

Заходьте пане полковнику / заходьте.  
Präsidentin (zum Oberst): Haben Sie die Attentäte. – Президентша 

(полковникові): Ну що взяли зловмисників.  
Oberst: Nicht Frau Präsiden.t – Полковник: Ніяк ні пані прези-

дент.  
Präsidentin: Nicht / Nicht – Президентша: Ні / ні. 
Präsident: Noch nicht / (Präsident bedeutet dem Oberst, er solle die 

Akte zeigen.) – Президент: Ще ні / (Президент пояснив Полковнику, 
він повинен показати документ.) 

Oberst: Begnadigungen / Herr Präsident / Drei Begnadigungen / Der 
Kanzler hat die Begnadigungen / schon unterzeichnet. – Полковник: По-
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милування / пане президент / три помилування / канцлер ці поми-
лування вже підписав.  

Präsidentin (sich schminkend): Der Kanzler hat unterzeichnet / Der 
Kanzler hat unterzeichnet / aber der Präsident unterzeihnet nicht / mein 
Mann unterzeichnet nicht.22 – Президентша: Канцлер підписав / канц-
лер підписав / а президент не підпише / мій чоловік не підпише / 
(президентові люто) / ніяких помилувань / ніяких помилувань.  

У цій розмові весь час міняються місцями адресанти й адресати, але 
m-наміри Полковника є цілком очевидними. Своїм повідомленням 
(іллокутивним актом), що канцлер уже підписав помилування, Полков-
ник спонукає Президента розпізнати бажання, щоб той також підписав. 
У свою чергу Президентша демонструє свій m-намір, щоб Президент 
розпізнав її вимогу (ультимативну) не підписувати помилувань.  

І нарешті, М. Кларк і Т. Карлсон впроваджують лінгвопрагматич-
не поняття “брати участь в іллокутивних актах на адресатів”. Брати 
участь – означає, що розуміння цих іллокутивних актів забезпечуєть-
ся за рахунок якогось спеціального m-наміру адресанта. Наведений 
вище приклад є ілюстрацією поняття “брати участь в іллокутивних 
актах на адресатів”, за Кларком – Карлсоном.  

Досить продуктивними робочими принципами й поняттями у тео-
рії Кларка – Карлсона також є наступні: принцип відповідальності в 
розмовах,23 канонічна розмова,24 ескіз аудиторії.25 

Принцип відповідальності в розмовах полягає в тім, що кожен 
учасник у будь-який момент зобов’язаний бути в курсі того, про що 
ведеться розмова, й забезпечувати всім іншим таку ж можливість. 
Кожен учасник немов би веде протокол, який поповнюється та стає 
частиною загального тла спілкування.  

У драматичних текстах легко виявляються ті місця, де персонажі 
порушують принцип відповідальності, і це служить додатковим дже-
релом інформації про них. 

Якщо всі учасники комунікації дотримуються принципу відповіда-
льності, то така розмова, за Кларком – Карлсоном, називається кано-
нічною.26 Поняття “ескіз аудиторії” є системним. Коли адресант 
конструює свої висловлення, він відводить слухачам різні ролі, тобто 
враховує, яку різну інформацію треба повідомити їм. Сукупність ро-
лей, які надаються слухачам, становить, за Кларком – Карлсоном, 
ескіз аудиторії. Цілком очевидною є важливість цього інформаційно-
го поняття в лінгвопрагматиці.  

Далі логіка інформаційного дослідження текстів п’єс на формаль-
но-змістовному рівні може бути намічена у такий спосіб. Докладні 
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описи того, як часто той або інший персонаж вживає інформативи, 
має m-наміри, як часто й ким порушується канонічність розмов та 
принцип відповідальності, – дають у результаті ескіз аудиторії, тобто 
структуру зв’язків між персонажами та їх діями. Тут актуальна інфор-
мація, яка породжується мовцем та діями персонажів, переходить у 
структурну інформацію (“зв’язану”, за Урсулом) і готує сприйняття 
художнього тексту як цілого на змістовному рівні. Якісна трансфор-
мація інформації на формально-змістовному рівні полягає в підви-
щенні ролі структурної інформації. Можна сказати, що на цьому рівні 
з’являється “інформація про інформацію”, котра далі використовуєть-
ся на змістовному рівні для сприйняття тексту як цілого.  

Отже, концепція інформативності У. Ешбі як розмаїтості всередині 
деякої єдності (тотожності), теорія інформаційної архітектоніки 
А. Моля та теорія Г. Кларка й Т. Карлсона, що описує інформаційні 
особливості мовленнєвих актів, покладені в основу дослідження, дають 
підставу зробити наступні висновки: 

1. У п’єсах Т. Бернгарда на формальному рівні відзначено хаотич-
ність інформації у тексті, наявність розривів змісту, безліч імпліцит-
ної інформації і т.д. Є надлишок інформації, що сполучається з когні-
тивним дефіцитом. 

2. На формально-змістовному рівні спостерігається аналогічна 
картина, однак інформація у тексті набуває нової якості, стає 
“інформацією про інформацію”.  

3. У текстах п’єс можна виявити дотримання або порушення пер-
сонажами канонічності розмов, принципу відповідальності. Повний 
облік інформативів, висловлених персонажами, порушень канонічно-
сті та принципу відповідальності в розмовах призводить, нарешті, до 
виявлення структури зв’язків у тексті п’єси між персонажами, їхніми 
діями і відносинами. Іншими словами, до усвідомлення структурної 
інформації тексту, що відіграє роль “інформації про інформацію”. 

4. На змістовному рівні текст п’єси сприймається як ціле. Тут зна-
ходить підтвердження концепція інформаційної архітектоніки 
А. Моля: наявність надлишкової інформації, асимілювання інформа-
ції попередніх рівнів.  

5. На образному рівні інформаційна суть створення художніх мік-
ро- і макрообразів полягає в доборі автором об’єктів з імпліцитних 
рядів, які складаються зі споріднених мікро- і макрообразів. Природа 
надлишкової інформації на образному рівні – потенційна, оскільки 
актуальна вербальна інформація мови персонажів п’єс “йде у тінь”.  

Щодо питання лінгвостилістичного забезпечення інформативності 



76 

в драматичних текстах Т. Бернгарда, то у стадії розробки знаходиться 
питання про мовні засоби насичення інформацією текстів п’єс. 
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