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ЕПІСТОЛЯРНИЙ ДИСКУРС ЯНА КОЛЛАРА
У статті аналізується епістолярний дискурс Яна Коллара з погляду категорій
і понять сучасної лінгвістичної прагматики. Предметом дослідження стали 16 листів, адресованих Вацлаву Ганці, Варфоломею Копітарові, Карлу Яромиру Ербенові, Самославу Гробоневі, Вацлаву-Олександру Мацейовському в період з 1824 р.
по 1851 р. Дослідження матеріалу ґрунтується на методиці субʼєктно-обʼєктної та
семантико-стилістичної інтерпретації комунікації адресанта.
Аналіз текстів Яна Коллара показав, що його епістолярний дискурс є мовно-мовленнєвим твором, що виник у межах хронологічно обумовленої національної епістолярної традиції. Контакти й зміст спілкування Яна Коллара стосувалися
передусім суспільно-політичної і культурної сфери, повʼязаної з його професійною
діяльністю. Соціокультурна площина, в межах якої відбувалася комунікація, детермінувала соціопрагматичну роль адресанта, його громадянську позицію, впливала
на тематику листування, її персональний і предметний складники, передбачала діалогічність. Компоненти досліджуваного епістолярного дискурсу характеризуються
такими ознаками: офіційність — неофіційність, дистантність — недистантність комунікації, ієрархія стосунків, дотримання етикетних норм з переважно емоційним
їх вербальним оформленням. Маркерами ввічливості в листах Яна Коллара виступають етикетні лексичні засоби, а також тропи (метафори, фразеологія), які є прийомами вияву емпатичних настроїв автора. До індивідуальних особливостей можна
віднести численні авторські новотвори. Таким чином, соціальні та соціально-психологічні особливості автора позначилися на мові, структурі і змісті його епістолярного дискурсу.
Епістолярна спадщина Коллара має також важливе значення в позалінгвальному плані. Вона слугує додатковим джерелом для вивчення ролі автора в суспільних,
літературних і наукових колах його доби.
Ключові слова: Ян Коллар, епістолярний дискурс, мовна особистість, інтенція, модальність, емпатія, іллокуція.

Ян Коллар увійшов в історію славістики як видатний словацький культурний діяч, поет, етнограф, просвітитель і гуманіст, прибічник словʼянської
взаємності. Його візитна картка в літературі — поема «Дочка слави» («Slavy
dcera», 1824) — отримала численні розбори, коментарі й рецензії в наукових
студіях ХІХ–ХХ ст. Перше зібрання творів Яна Коллара в чотирьох томах
побачило світ у Празі ще в середині ХІХ ст. Мета нашої розвідки — досліди© Л. І. ДАНИЛЕНКО, 2022
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JÁN KOLLÁR’S EPISTOLARY DISCOURSE
The article analyzes the epistolary discourse of Ján Kollár using the categories
and concepts of modern linguistic pragmatics. The subject of the study was 16 letters
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Л. І. Даниленко
addressed to V. Ganka, V. Kopitar, K. Ya. Erben, S. Grobon, V. A. Maciejowski in the
period from 1824 to 1851. The study of the material is based on the method of subjectobject interpretation of the addressee’s communication.
The analysis of Ján Kollár’s texts showed that his epistolary discourse is a speechlanguage work that was created with regard to the chronologically determined national
epistolary tradition. Contacts and the content of Ján Kollár’s communication concerned
primarily the socio-political and cultural sphere related to his professional activities.
The socio-cultural dimension, within which the communication took place, determined
the addressee’s socio-pragmatic role, and their civil position, influenced the topics
of the correspondence, its personal and subject components, and assumed dialogue.
The components of the studied epistolary discourse are characterized by the following
features: formality — informality, distance — non-distance of communication, the
hierarchy of relations, and observance of etiquette norms with their mainly emotional
verbal design. Markers of politeness in Ján Kollár’s letters are etiquette lexical means,
as well as tropes metaphors, and phraseology, which are methods of expressing
the author’s empathic moods. Individual features include numerous author innovations.
Thus, the social and socio-psychological characteristics of the author affected the language,
structure, and content of his epistolary discourse.
Kollár’s epistolary legacy is also important in the extralingual aspect. It serves as an
additional source for studying the role of the author in social, literary, and scientific circles
of his time.
Keywords: Ján Kollár, epistolary discourse, linguistic personality, intention,
modality, empathy, illocution.
Дата надходження до редакції — 19.05.2022
Дата затвердження редакцією — 26.05.2022

54

ISSN 0027-2833. Мовознавство, 2022, № 4

