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У статті вивчається статус силенціального ефекту в мистецтві (музика, драматургія, живопис).
Проводиться аналіз сприйняття цього феномену через призму людських типів відчуття. Фокусується
увага на інтралінгвальних та екстралінгвальних факторах екстеріоризації силенціального ефекту.
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Актуальність теми зумовлена спрямованістю сучасної лінгвістики на дослідження
поліаспектності, полімодальності та поліфункціональності комунікативного
мовчання (Анохіна Т. О., Безугла Р. Р., Ephrat M.), а також на інтердисциплінарні
особливості його буття (Jaworski A., Sobkowiak W., Kwiatkowska A., Hafif M.). На часі
існує потреба системного дослідження силенціального ефекту з урахуванням
індивідуально-психологічних та соціально-культурних аспектів, що зумовлена
тенденцією до поглибленого вивчення вербальних та невербальних засобів
спілкування. Новизна полягає в дослідженні інтеракції дискурсів на матеріалі
англомовних художніх творів. Об’єктом дослідження є силенціальний ефект як
феномен невербальної комунікації, предметом – його екстеріоризація в мистецькому
дискурсі. Мета роботи полягає в осмисленні екстеріоризації силенціального ефекту в
мистецькому дискурсі та в актуалізації досліджуваного феномену не лише через
аудіальне сприйняття, а й через інші види відчуття.

У людській поведінці особливе місце посідає комунікативне мовчання як таке, що
позначене антропоцентричністю, ситуативністю та психологічними витоками [2].

Комунікативне мовчання як homo silence є первинним по відношенню до nature
silence (мовчання в природі), персоніфікованого нелюдського мовчання, що
вербалізується притаманними мові засобами [1].

Nature silence – мовчання навколишнього середовища та артефактів як об'єктів,
створених або модифікованих людиною [4]. До артефактів належить мистецтво.
Таксономія мистецтв передбачає використання критеріїв хронотопу: просторові
(архітектура, живопис, скульптура), часові (література, музика, хореографія),
просторово-часові (театр, кіно, естрада, цирк тощо). Розвиток цивілізації, технічних
засобів, поява нових виражальних можливостей зумовлюють виникнення нових
видів. Крім того, розширюється простір для взаємовпливів, синтезу мистецтв.

Мова залежить від різних видів людського відчуття (нюх, смак, дотик, зір, слух,
рівновага). Коли аудіальний мовний код є незрозумілим, реципієнт звертається до
інших видів сприйняття. Мова позначена тісною інтеракцією з візуальним
сприйняттям, яке є найбільш інформативним [8, с. 329]. Адам Яворскі зазначає, що
реципієнт схильний довіряти не мовному, а візуальному коду. Наприклад, якщо
мовець говорить, що в нього щось болить, а сам сміється, реципієнт швидше повірить
візуальному коду, аніж вербальному [7, с. 382].

Оскільки візуальне сприйняття є первинним стосовно мови та є базисом для неї,
слухове сприйняття мовчання також має потенціал моделюватися на основі
візуального коду, або принаймні мають бути проведені паралелі між цими двома
видами сприйняття. Однією зі спільних рис візуального та аудіального сприйняття є
здатність виділяти окремі об’єкти із загального оточення [8, с. 330].

Як зазначає Квятковська, ми помічаємо швидше відношення, аніж об’єкти
навколо нас. Візуальна фігура є більш довершеною, її легше виділяти з-поміж
подібних. Аудіальна фігура, як правило, є звуковою послідовністю, що розкриває
структуру певного повідомлення в хронологічному просторі. Це повідомлення
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з’являється на фоні тиші, яку досить важко виокремити у чистому вигляді як на
слуховому, так і на візуальному рівні. У полі зору реципієнта постійно знаходяться
певні об’єкти та події, хоча не всі з них бачаться свідомо. Природне оточення,
зокрема артефактне, сповнене звуків, які зазвичай люди не помічають. Однак така
неідеальна, неабсолютна тиша все ж виконує свої основні функції, серед яких є роль
фону, дискурсу для появи більш чітких, конкретних вербальних або візуальних
об’єктів.

Розглянемо картину Рене Магріта
“Людина з газетою” (рисунок 1), яка
складається із чотирьох невеликих
зображень. На першому – урочисто
зодягнений чоловік сидить за столом біля
вікна із занавісками і читає газету.
Кімната затишна: на стінах висять
картини, на підвіконні – ваза із квітами,
біля столу – старомодний опалювач. На
трьох наступних зображеннях – та  сама
кімната, яка зовсім не змінилася, проте
чоловік зник [8, с. 332].

Художник комбінує потенціал одного
зображення передавати інформацію, що
стосується певного моменту зі здатністю
кількох зображень передавати розвиток
подій. Однак у цій картині передача
інформації переривається часовими
проміжками між зображеннями.

Рисунок 1 – Manwith a Newspaper by René Magritte

Саме такий проміжок між першим та другим зображеннями продукує основне
питання, яке було прагматично сплановане художником, а саме: “Що сталося?”. Це
питання так і залишається без відповіді. Художник не зображує, що сталося із
чоловіком, тим самим спонукаючи реципієнта до аналітичної перцепції витвору
мистецтва у вигляді припущення: “this question remains unanswered: the artist does not
show us whether the man, when he finished reading, jumped out of the window, walked out
of the room to answer the phone, was shot by some anarchist and taken to hospital, or just
got hungry and decided to have a little something somewhere else” [8, с. 333].Чоловік
зник із зображення раптово й тихо. Крім цього, художник застосовує силенціальний
ефект із приводу того, який проміжок часу розділяє кожне із зображень. Отже,
картина Рене Магріта містить два замовчування: де подівся чоловік і скільки часу
минуло з моменту його зникнення.

Виходячи з твердження, що мовчання є свого роду відсутністю вербальної
поведінки, Квятковська висуває думку про те, що існує тактильне та смакове
мовчання. Як вербальне, так і тактильне мовчання може мати позитивне та негативне
забарвлення. Вона наводить приклад, коли дітям не вистачає батьківської уваги у
вигляді обіймів – негативне тактильне мовчання. Прикладом позитивного є
дотримання дистанції між незнайомими людьми у вигляді уникання дотиків [8,
с. 335].

Смакове мовчання, на думку Квятковської, є відсутністю певних очікуваних
відчуттів під час приймання їжі. Приклад такого мовчання зустрічаємо в народній
казці “Love Like Salt”. Коли на запитання батька “How much do you love me, my
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dear?” найменша донька відповіла: “I love you as fresh meat loves salt”, батько
розгнівався, вигнав її з дому і назавжди забув, що в нього була донька. Через багато
років вона запросила батька на весілля і наказала кухареві: “I want you to dress every
dish without a mite of salt”. Коли батько скуштував страви, він вигукнув: “Oh! I had a
daughter. And I asked her how much she loved me. And she said, “As much as fresh meat
loves salt.' And I turned her from my door, for I thought she didn't love me. And now I see
she loved me best of all. And she may be dead for aught I know” (12). Отже, саме за
допомогою смакового мовчання донька довела свою любов батькові. У цьому
прикладі смаковий силенціальний ефект виступає в ролі засобу спілкування між
комунікантами. Унаслідок інтеракції зазначеного типу виконується головна
прагматична мета повідомлення, якої вербальними засобами досягти не вдалося.

Nature silence як один із векторів силенціального ефекту актуалізується у різних
видах мистецтва. З-поміж усіх видів мистецтв музика є найближчою до мовлення. Це
зумовлене тим, що вони апелюють до одного й того самого виду відчуття – слуху;
аудіальний аспект перцепції домінує. Їх письмова представленість є вторинною
стосовно звукової. Силенціальний ефект як один із засобів спілкування відповідно
трансформується і на музичний домен.

Розділові знаки на письмі позначають зупинку мовлення. Ці зупинки
розрізняються за тривалістю. Найкоротша зупинка позначається комою, дещо довша
– тире і т. д. Аналогічна таксономія силенціального ефекту присутня і в музиці.
Залежно від тривалості паузи мають різні позначення на письмі. Такі зупинки в
мовленні та музиці є фізіологічною необхідністю, не носять комунікативного
характеру і взагалі є непомітними для реципієнта, адже вони є логічними й
передбачуваними. Однак існують і несподівані лакуни, які є значно довшими за
тривалістю та можуть бути як запланованими, так і не запланованими відправником.

В англійській мові на позначення музичної паузи вживається метазнак rest [4,
с. 592]. Комунікативний характер носять паузи люнга та бревіс, які тривають
відповідно 4 та 2 такти. Вони наділені прагматичним потенціалом, бувають
наслідком авторської інтенції або індикатором психологічного стану мовця /
виконавця: Is too dempty at my piano. Oh, God, I tried, but I for some strange reason
those kissed fingers on ivory keys make no sound. Something had happened. They remained
frozen over the keys. Mozart had vanished. My world had stopped for Rosaline. Love had
somehow stopped my sound. It had stolen my sound (11, p. 53).

У музиці релевантним прикладом є Симфонія №5 у С мінорі Бетховена. Про
початок свого твору сам автор писав: “Так доля стукає у двері”.

Дискурсивні характеристики музики проявляються у тріаді музикант (адресант) –
музичний твір – слухач (реципієнт), їх стилях, засобах позначення, екстеріоризації.

Музика може виступати як об’єктом, так і суб’єктом комунікативної ситуації: The
man started playing the flute (об’єкт). Gradually the music calmed her soul (суб’єкт), and
she managed to concentrate on the rose (10).

За допомогою опису звучання музичних інструментів виражаються емоцій та
відчуття: Phantom cymbals clashed in my head (11). Hammers inside my head had started
to pound reality away (11, p. 29).Now I could clearly hear the distant drumming that had
always echoed somewhere in the back of my mind (11, p. 144).

Стиль екстеріоризації залежить від характеру музичного твору та його реалізації.
Комунікантами в музиці є музикант і слухач. При описі музичних творів у
художньому дискурсі авторська інтенція спрямована на те, щоб читача перетворити
на слухача.

Силенціальний ефект у музиці актуалізується з позицій середовища (релігійне,
містичне, езотеричне, монастичне, контемплятивне, ритуальне, побутове,
національне) та чинників (хезитація, хвилювання, апозіопезис тощо) [1, с. 21]:“God
sings when he plays,” said Gregory. “This man has no need to talk. Harward now calls
him The Mozart Man.” (11, p. 26) (приклад музики в релігійному дискурсі). Попри
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мовчання, відсутність мовного коду, комунікація екстеріоризується за рахунок
музичного коду, що є потужним засобом вираження почуттів та емоцій.

Емоційний вплив на читача підсилюється за рахунок синтезу людських відчуттів.
Наприклад, для опису запаху парфумів інтегруються музика й танець: Sensation
(назва парфумів) curled through the laboratory over the next few hours. We were lost in
the fragrance of creation. The master and his notes. Each nuance intuitively placed, each
aroma building upon another. Father and daughter worked in silent synchronicity as I sat
in wonder by their side. My mind instinctively danced in tune with them; notes whirled,
spirals of silent music slowly together in a fragrant waltz (11, p. 79).

У наступному прикладі поєднується майже вся гама людських відчуттів – зір
(кольори), запах (парфуми), дотик (вітру), слух – із музикою у свідомості, яка потім
раптово зникає: We were met outside by a bright Boston morning, with sun beams
streaming through leaves that were turning into brown. The golden fall highlighted the
auburn of her hair. To this moment now, I have never seen a prettier sight. A slight breeze
blew over us, and I caught her perfume – the light sweet fragrance of white roses and
something else. Something complex. Indefinable. Unique. Natural. It sparked my mind and
the notes appeared instantaneously. Tiny strands of music friskily rode her scent (запах
надихнув на створення нової музики). But as I pressed against her the music
inexplicably vanished, and I wondered why (11, p. 51).

З позицій силенціального ефекту музика може розглядатись у декількох аспектах:
- чинник, що спричиняє мовчання: “He stands silent for a moment, struck by

Amadeus’ sensuous accent” (11, p. 45);
- фон, який заповнює мовчання: “There is liquid amber and a short silence

between them as they sip the cognac. The music fills the gap between them with its
undertone of unease” (11, p. 157);

- засіб спілкування, коли один комунікант грає, а інший – слухає: “Words came
smoothly off his tongue while I floated silently within erotic whirlpools of  music that had
filled my brain, sucking away all my word” (11, p. 24).

Отже, мова та музика мають низку адгерентних категорій, які дозволяють
провести паралель: звуки в музиці – мовлення, паузи в музиці – мовчання.

У драматичному дискурсі широко застосовується візуалізація тиші. Ларі
Андерсон на позначення силенціального ефекту у своїх виставах використовує гру
слів, слайди, малюнки, фільми, відео- та комп’ютерну графіку.

У п’єсі “EngliSH” за допомогою гри слів (на основі ономатопеї) з назвами різних
мов світу вона стверджує, що тиша є складовою частиною кожної з
них:”SHSHSHEngliSH… FrenSH… SpaniSH… DeutSH… YiddiSH… RusSHian…
SHinese… PoliSH… SwediSH… FinniSH… FinniSH… FinniSH… FinniSH…” Коли
Андерсон починає перелічувати мови, зображення на великому екрані за нею
повільно зникають, світло в залі поступово тьмяніє. Хронологічна екстеріоризація
силенціального ефекту представлена на аудіальному та візуальному рівнях. Урешті-
решт на сцені залишається абсолютна темрява, яка створює враження “візуальної
тиші” [7, с. 31].

Інша п’єса Андерсон має назву “Empty Places”, що символізує порожнечу,
соціальне розшарування та ізоляцію, які драматург ототожнює з комунікативним
силенціальним ефектом. У нотатках про свою п’єсу вона пише: “Like many other
people, I slept through Reagan Era politically. When I woke up, everything looked really
different. Homeless men and women were living on the streets of New York, hundreds of
thousands of Americans were dead or dying of AIDS, and the national mood was
characterized by fear, intolerance, and straight-ahead greed. Suddenly everything seemed
deeply unfamiliar. Was this really my country? I decided to write about this new place, not
because I had any solutions, but because I needed to understand how and why things had
changed” (9, p. 24).

У цьому уривку Андерсон описує, яким приголомшливим для неї було соціальне
та політичне життя Америки наприкінці 80-х рр. минулого століття. Коли вона
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“прокинулася”, її зустріла тиша невпізнання місця, яке вона, як їй здавалося, знала
дуже добре. Цю тишу вона передає просторово-візуальними описами безлюдних
вулиць “її” міста вночі: “Empty places begins with hundreds of images of New York City
which I shot at night… empty warehouses, bombed-out buildings, abandoned car lots
gleaming in cerie dim street lights. Shark light. I didn’t shoot people if I found them” (9).У
цьому коментарі до своєї роботи Андерсон використовує форму тиші, яку
Квятковська називає “когнітивною” [8, с. 330]. Тиша створюється за допомогою
образу, який очікується, але так і не з’являється в описі спустошеного міста.

Силенціальний ефект у мистецтві найчастіше асоціюється з мовчанням у поезії
(графічні пропуски в друкованому тексті) та в музиці (інтервали між звуками).
Значно рідше проводяться паралелі із живописом.

Живопис не лише за своєю природою є силенціальним, а ще й часто продукує
омовлення різних випадків вживання метазнаку “silence”. Процес створення та
перегляду картин потребує мовчазного сприйняття. І, що найголовніше, – живопис є
невербальним засобом комунікації.

Силенціальний ефект у живописі розглядається як: 1) дискурс для перцепції
живопису; 2) засіб впливу на реципієнта; 3) візуальний код, який інтерпретується
вербально.

Марсія Хафіф, розглядаючи мовчання як дискурс для перцепції витвору
мистецтва в музеї або галереї, пише: “In the gallery, I would like to put myself in front of
the painting alone and insilence. I do not want the judgment of any companion with whom I
might have entered the exhibition space. I do not want words around me (простір
мовчання), words which will immediately begin to judge. I do not want to speak to anyone.
In the museum (usually quiet) I do not want even written words which tell me the name of
the artist (if I do not know already), the provenance, the material, the owner. All that is for
later. I do not want to see a painting as some butterfly: killed gently, pinned and identified.
I do not enjoy the work better when I can name it. I prefer to simply put myself in front of
the painting, to live in this aura experiencing it quietly” [6, p. 341]. Автор порівнює
втручання мовного коду в сприйняття картини з обережно вбитим метеликом,
прикріпленим у рамці та підписаним. Також у перцепції живопису в музеї присутній
етикетний силенціальний ефект [1]. За усталеними нормами, в таких закладах
прийнятне лише силенціальне спілкування між реципієнтом та витвором мистецтва.

Споглядання картин удома зовсім інше: “A different environment for viewing the
painting exists in the private home. The painting is hung, if it is, on a wall among furniture,
other paintings, windows, on wall paper? Here the dilemma of the painting is not actual
sound which may break its silence (I hardly dare to speak in the museum or gallery) with
music, silence, children, adult voices, but the clutter (visual noise) which may surround it.
Here I know a more extended time in relation to the work. I may confront it intentionally, I
may see it in passing simply aware of its presence, or I may ignore it” [6, p. 341]. У
домашньому дискурсі тиша не є облігаторним чинником для сприйняття картини,
адже вона може порушуватися з різних причин: звукових (розмови дітей та дорослих,
телевізор, музика тощо) та візуальних (речі, що оточують картину, відволікають від її
перцепції). Процес споглядання тут триває значно довше, ніж у галереї (щодня).

Силенціальним компонентом може бути авторська інтенція. Сучасні митці
створюють лінгвістичну базу для своїх творів і намагаються поширити її: “They will
talk, give interviews, write, append titles to paintings, make statements which give
indications of the thinking behind the work” [6, p. 342]. І тут Марсія Хафіф запитує: “But
are they heard?”. Інтенція є силенціальним компонентом картини, який з’являється
(або не з’являється) у думках реципієнта. У тому, що на сприйняття картини впливає
штучно створений дискурс, вбачається свого роду тиск на реципієнта. Вважається,
що лише полотно має право впливати на глядачів, адже живопис є зображальним
видом мистецтва, і звуковий компонент не є його складовою.

Візуальний код імплікує силенціальний ефект, який перекладається вербально у
свідомості реципієнта. Живопис має невербальну природу. Проте його інтенцією є
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вплив на реципієнта, що викликає певні думки й емоції, які формуються в його
свідомості за допомогою мовних засобів. Як уже зазначалося, феномен
силенціального ефекту має нейтральне значення. Набуваючи певного контексту, він
отримує конкретне забарвлення. Спектр значень силенціального ефекту дуже
широкий. Це пов’язано з тим, що він присутній в усіх сферах людської поведінки й
корелює із психоемоційними чинниками [3, с. 54].

Наприклад, на картині “Два митарі” Реймерсвале Маринуса Класа зображено двох
чоловіків, які займаються підрахунками податків. Із зображення бачимо, що обидва
мовчать. Природа їхнього мовчання різна. Декодуючи візуальне повідомлення,
отримуємо вербальне вираження невербальної поведінки комунікантів: один
мовчить, бо пише, а інший – тому що боїться й ретельно обмірковує, що сказати.

Силенціальний ефект у живописі позначений дуальною природою. З одного боку,
живопис має лише візуальні засоби впливу на реципієнта. Звукові характеристики
йому невластиві, він завжди занурений у тишу. З іншого – кожен візуальний код
підлягає декодуванню й передачі мовними засобами. Серед таких кодів чільне місце
посідає силенціальний ефект.

Отже, силенціальний ефект як невід’ємна складова комунікативної діяльності
представлений у різних видах мистецтва. Феномен тиші та мовчання може
сприйматися не лише на рівні слухових відчуттів, а й на рівні зору, дотику, смаку,
запаху, тобто має велике значення у перцепції навколишнього світу через призму
людських відчуттів. Перспектива подальшого дослідження полягає у вивченні
інтеграції вербальних та невербальних знаків, а також їх інтертекстуального буття на
матеріалі мистецького дискурсу.

ЭКСТЕРИОРИЗАЦИЯ СИЛЕНЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА В ДИСКУРСЕ
ИСКУССТВА

М. В. Буката

В статье рассматривается статус силенциального эффекта в искусстве (музыка, драматургия,
живопись). Проводится анализ перцепции данного феномена через призму человеческих типов
восприятия. Фокусируется внимание на интралингвальных и экстралингвальных факторах
экстериоризации силенциального эффекта.
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SILENCE EFFECT EXTERIORIZATION IN ARTISTIC DISCOURSE

M. V. Bukata

The article deals with the nature of silence effect in artistic discourse (music, drama, painting). Perception of
the given phenomena is analyzed through human senses. The attention is paid to intralingual and extralingual
factors of silence effect exteriorization.
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