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Анотація
У статті зроблено огляд різних підходів до термину «дускурс» та «текст» 

з точки зору зарубіжних та відчизняних лінгвистів. Автор стверджує, що  при будь-
якому підході до розгляду терміна «дискурс» мова йде про характер його взаємин з 
таким усталеним лінгвістичним поняттям, як «текст».     

Анотація англійською
The article deals with the overview of different foreign and Ukrainian scholars’ 

approaches to the terms "discourse" and "text". The author states that the linguistic term 
"discourse" is closely related to the nature of its interaction with such a well-established 
linguistic term as "text". 
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«Дискурс» є найпоширенішим терміном, яке зустрічається у більшості 
лінгвістичних публікацій. Разом з тим дискурс, характеризуючись різноманіттям 
підходів та трактувань, вважається одним з найбільш складних понять сучасних 
досліджень. Насамперед це пов'язано зі спробами знайти однозначну дефініцію 
даного терміну. Ще М.  Фуко і його однодумці вказували на відсутність чіткого 
визначення поняття «дискурс» і підкреслювали існування безлічі відмінностей 
в його інтерпретації як у французькому, так і в англо-саксонському варіантах. 
Так, вчений Ц. Тодоров бачить специфіку дискурсу в тому, що він подається після 
мови, але до висловлення, тобто розташовується по ту сторону мови, але по цей бік 



122

Perspektywy rozwoju nauki
висловлювання [15].

  Родоначальник дискурсного аналізу М.  Фуко у своїх роботах визначає 
дискурс як деякий безліч висловлювань, що належать одній системі формацій. Сам 
вислів є результатом специфічної дискурсивної практики, що представляє собою 
набір правил, які роблять можливим формування дискурсу як великої кількості 
сформульованих мовних послідовностей. Ці правила визначають розташування 
предметів, позиції суб'єкта, які можуть бути охоплені дискурсом, поняття, які в 
ньому вживаються і стратегії, які його формують.

Як вказує Р. Барт, під дискурсом розуміється сукупність пропозицій. У його 
трактуванні дискурс є одне велике речення, складові одиниці якого не обов'язково є 
самі речення, а речення є, відповідно, невеликий дискурс [2].

На думку П.  Серіо, основний метод дискурсного аналізу має на меті 
привести до позиційної єдності безліч висловлювань, де головним є ставлення до 
місця акту висловлювання, що дозволяє виявити те, що отримало назву «дискурсні 
формації». [12, с. 551 - 552].

Як очевидно, відсутність єдності в інтерпретації поняття «дискурс» навіть 
в рамках французького структуралізму не вносить ясності в суть досліджуваного 
питання. Саме тому П. Серіо, узагальнюючи існуючі підходи до проблеми, приводить 
вісім значень терміна «дискурс», що співвідносяться з поняттями «мова», «мова», 
«вислів», «бесіда» та ін. [12, с. 549 - 550].

У численних дискурсивних дослідженнях російських та українських 
науковців також існує певне розмаїття думок і позицій по даному питанню. Згідно 
самому поширеному визначенню, поданому в «Лінгвістичному енциклопедичному 
словнику» Н. Арутюнової, поняття «дискурс» зводиться до трьох основних трактувань, 
де дискурс розуміється як: а) зв'язний текст у сукупності з екстралінгвістичними-
прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими факторами; б) текст, 
узятий в подієвому аспекті; в) мова, розглянута як цілеспрямована соціальна дія. 
Дискурс - це мовлення, занурена в життя [8, с. 136 - 137].

Виходячи з викладеного, при будь-якому підході до розгляду терміна 
«дискурс» мова йде про характер його взаємин з таким усталеним лінгвістичним 
поняттям, як «текст». Лише частково порушуються у вітчизняній та зарубіжній 
лінгвістиці загальнотеоретичні питання функціонування дискурсу, класифікації його 
різновидів. Такі ж аспекти, як моделювання дискурсу, виявлення в ньому семантичної 
повторюваності ще майже зовсім не з’ясовані. З огляду на те, що дискурс, образно 
кажучи, є “зануреним у життя текстом” (Ю. Степанов), він розглядається разом із 
самими “формами життя” (інтерв’ю, репортажі, конференції, мітинги, бесіди тощо). 
Вчена В.Чернявська, наприклад, виділяє два основних напрямки: з одного боку, 
дискурс позначає конкретну комунікативну подію, що фіксується у письмовому та 
усному мовлення та здійснюється в певному когнітивно і типологічно обумовленому 
комунікативному просторі, з іншого під дискурсом розуміється сукупність тематично 
співвіднесених текстів; причому, зміст дискурсу розкривається не одним окремим 
текстом, а інтертекстуальність, у комплексній взаємодії багатьох окремих текстів [16, 
с. 14 - 17].

І.Руберт вважає, що існує три основних підходи до вирішення 
термінологічної проблеми «текст - дискурс»: 1) ототожнення обох понять, 2) повне 
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їх розмежування по параметру «статика об'єкта» (текст) / «динаміка комунікації» 
(дискурс), 3) включення тексту в поняття дискурсу [11, с. 23].

В.  Андреева також говорить про існування трьох, але інших варіантів 
інтерпретації характеру взаємовідносин понять «текст» і «дискурс»: а) текст - 
спосіб передачі інформації, дискурс - генератор сенсу; б) дискурс - спосіб передачі 
інформації, текст - генератор сенсу; в) дискурс - текст у розвитку [1, с. 24 - 27].

Що стосується розгляду проблеми рядом вчених з позицій ототожнення 
понять «текст» і «дискурс», то, на думку М. Кожіной, воно стало можливим у зв'язку з 
появою лінгвістики тексту: саме тоді номінація «дискурс» починає використовуватися 
паралельно з терміном «текст», хоча, як додає дослідник, дискурси - це тексти, але 
«далеко не тільки тексти» [6, с. 21]. Зокрема, Ю.  Степанов говорить про зв'язний 
і досить довгий текст у його динаміці - дискурсі у співвідношенні з людиною, 
яка утворює текст [13], про дискурс як поширення тексту з акцентуацією його 
парадигматичного аспекту. У даному сенсі слід розуміти і твердження про те, що 
дискурс є текст, занурений у ситуацію спілкування [4, с. 5].

В останні роки у царіні гуманітарніх наук спостерігається зміна підходу 
до самого завдання лінгвістічного дослідження. Як наслідок, зміна обсягу та якості 
аналізованого матеріалу діктує радикальну зміну наукової парадигми. Стимулом 
до такого зсуву наукового інтересу стало формування соціального інтересу до 
знань закономірностей людського спілкування. При цьому виокремилася потреба 
не в очищених від конкретних мовленнєвих сутуацій формулах та інструкціях, а 
в інформації, що максимально враховує феномен життя людини. Сьогодні сфера 
вживання терміна "дискурс" є настількі широкою (філософія, соціологія, логіка, 
семіотіка, теорія комунікації, лінгвістіка тощо), що доводитися говорити про 
полісемію цієї термінологічної одініці. Причому, ми можемо простежіті її поширення 
як у горизонтальному напрямі, тобто в різніх науках, так і у вертикальному - тобто на 
різніх рівнях власне лінгвістикі.

Закінчуючи огляд існуючих концепцій дискурсу й тексту як понятійних 
категорій, необхідно згадати точку зору ряду дослідників, що розглядають дискурс 
як ще один рівень мовної системи, наступний за рівнем тексту, як мовну одиницю, 
розташовану вище рівня тексту, значно більш складно організовану, ніж нижчестоящі 
одиниці. 

Одже термін «дискурс» в силу своєї ємності і досить глобального характеру 
буде залишатися і далі в фокусі дослідницьких інтересів сучасної лінгвістики, 
збагачуючись додатковими інтерпретаційними нюансами, але зберігаючи свій 
тісний і безпосередній зв'язок з таким класичним мовним феноменом, як «текст». На 
нашу думку подальшого дослідження потребують такі важливі загальнотеоретичні 
проблеми, як виявлення суті та природи дискурсу, встановлення чіткої межі між 
текстом і дискурсом; комунікативні властивості дискурсу як елементу сучасного 
комунікативного середовища.
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