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КОНСТРУЮВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ
Поліна ПЕНЗІНА
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент О.В. Маріна
Одне з центральних понять сучасної лінгвістичної теорії – це поняття
дискурсу. Незважаючи на те, що дослідження в області дискурсу ведуться
протягом майже півстоліття, інтерес до цього явища не зникає, і пов’язано це
насамперед із тим, що дане поняття не має чітких меж.
Дискурсивні дослідження в рамках різних областей лінгвістики беруть до
уваги безпосереднє мовний бік дискурсу, тим самим відокремлюючи його від
інших мовних явищ. На відміну від тексту або мови, дискурс включає поняття
ідентичності.
Розгляд художнього тексту з позиції антропоцентризму вимагає введення
терміну «художній дискурс», який можна визначити як цілісний текст разом з
екстралінгвістичними факторами, як цілеспрямовану соціальну дію, як
компонент, що бере участь у взаємовідносинах людей і механізмах їх
свідомості. Своєрідність художнього дискурсу як комунікативно спрямованого
вербального утворення, що має естетичну цінність, полягає в його
антропоцентричності, культурологічній значущості та здатності втілювати в
образній формі особливу художню картину світу, що моделює автор.
Орієнтація на мовленнєву поведінку персонажа, що являє собою процес
розгортання мовленнєвої взаємодії в умовах її художньої репрезентації,
дозволяє вийти на аналіз літературного персонажа як мовної особистості,
беручи до уваги усі представлені в художньому дискурсі характеристики. Слід
зазначити, що у вітчизняних працях частіше фігурує поняття мовної
особистості (І.Шевченко, В.Карасик), у зарубіжних – ідентичності
(Л.Вайсгербер, К.Фослер).
Ідентичність – це комплексне поняття, основною характеристикою якого
є діалектична єдність внутрішніх та зовнішніх факторів її формування. Ядром
ідентичності є Я-концепція індивіда, що формується під час взаємодії
різноманітних процесів, до яких відносять рефлексію та ідентифікацію з
групами та категоріями, до яких належить індивід, і його соціальними ролями.
Ідентичність характеризується балансом стабільності та мінливості, а також
пластичності та агентивності. Ключову роль як у формуванні, так і у вираженні
ідентичності відіграє мова.
В.А. Маслова дає таке визначення мовній особистості – це багатозначна
та багатокомпонентна парадигма мовленнєвих особистостей. До складу мовної
особистості входять ціннісний та світоглядний компоненти. Конкретній мовній
особистості притаманний певний запас слів, що рангуються за частотою
використання.
Мовна особистість існує у культурному просторі, що відображено у мові,
формах суспільної свідомості на різних рівнях, у стереотипах і нормах
поведінки, у предметах матеріальної культури.
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