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РЕМІНІСЦЕНЦІЯ ТА АЛЮЗІЯ В ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ
Світлана ПРОСЯНИК
Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Г.О. Князь
Поняття ремінісценція та алюзія є невід’ємними складниками
інтертекстуальності, як центрального явища міжтекстових взаємодій. Їхнє
одновекторне тлумачення призводить до вивчення на всіх мовних рівнях,
аналізуючи як засоби додаткового сенсу.
Багато вчених займалися дослідженням цих понять, але питання
розбіжності поглядів досі залишається актуальним. Н. Фатєєва розглядає
ремінісценцію як свідоме застосування прийому інтертекстуальності –
використання у новому тексті елементів іншого тексту. Ремінісценції
виявляються на різних рівнях – лексичному, ритмічному, стилістичному,
синтаксичному – все, що може відсилати до текста-джерела. На думку
Н. Фатєєвої, алюзія є ширшим поняттям, що вводить у текст асоціації подій,
фактів. Поняття ремінісценції та алюзії не є тотожними, не зважаючи на їхню
основну рису, як елементу посилання на текст попередників або його художній
елемент.
Алюзія – це натяк на подію, а іноді й на цілий твір. Головне, що це –
лаконічне відсилання до певного джерела чи явища. Натомість під
ремінісценцією мають на увазі усвідомлене і неусвідомлене відтворення
письменником знайомої фразової чи образної конструкції з іншого художнього
твору. В. Халізєв, говорячи про алюзію, як різновид ремінісценції, стверджує,
що згадування творів та їхніх авторів могли б відноситися до алюзій, якби не
згадка про оціночні характеристики, які не є обов’язковими для алюзій, так як
алюзія – це лише натяк. На думку науковця, в поняття ремінісценції органічно
входить цитація. Однак і тут можлива розбіжність понять, з огляду на точність
передачі цитати та її непряме згадування у тексті.
Слово «ремінісценція» має латинське коріння і несе у своїй основі
значення спогаду, пригадування, нагадування, загалом, все, що пов’язано з
пам’яттю людини. Можна виділити два основних підходи до розуміння поняття
ремінісценція: такі науковці, як В. Халізєв, Н. Дорофеєва, А. Квятковський
розглядають це поняття за ознакою свідомого чи несвідомого включення
фрагмента у текст, натомість дослідники Т. Мелтасова, Ю. Воронцова,
Є. Атаманова вважають, що це – відтворення саме іншого тексту (фразової чи
образної конструкції). На думку більшості вчених, основна відмінність
ремінісценції від алюзії полягає в тому, що алюзія завжди усвідомлена, а
ремінісценція найчастіше несвідоме звернення до іншого тексту. Алюзія має
чітку вказівку на інший твір, а ремінісценція – спогад, відгомін, відголос.
Використання алюзії та ремінісценції спричиняє той факт, що елементи
прецедентного тексту стають вузлами скріплення семантико-композиційної
структури нового тексту. Несвідоме чи свідоме включення автора у культурний
діалог з попередніми текстами наповнює текст новими характеристиками та
уможливлює реалізацію художнього замислу.
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