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Стаття присвячена лінгвостилістичному аналізу особливостей мовлення персонажів п’єси Самюеля Беккета 

«Чекаючи на Ґодо». Проведене дослідження дозволяє визначити шляхи реалізації комунікативних завдань мовлення 

персонажів твору крізь стилістично-смислову призму мовленнєвих актів та засобів художньої виразності. 

Проаналізовано авторське опанування дійсності за допомогою характерних жанрових ознак драми: відсутність 

логіки мовлення персонажів, мозаїчну побудову твору, недосяжність поставленої мети для героїв, їх ворожість до 

оточення, символізм атмосфери сценічної дії. Проаналізований матеріал стверджує кожну із вищенаведених 

характеристик. На підставі викладеного автор робить висновок, що комунікативні завдання актуалізуються 

драматургом за допомогою мовних структур та стилістичних засобів на всіх мовних рівнях, а поняття «абсурдного» 

набуває прагматичного значення.  
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Постановка проблеми. «Абсурдистська 

література» є однією з найрізноманітніших і 

найскладніших для аналізу та досліджень. 

Даний напрям розвинувся у ХХ столітті, у час 

кардинальних змін життя та світогляду 

суспільства. Саме у цей період, унаслідок двох 

світових воєн, революцій та розпаду великих 

імперій, перед митцями та філософами гостро 

постало питання цінності життя та буття 

людини у світі.   

Наслідком пошуку нових способів втілити 

свої пояснення та бачення даної проблеми, 

стало введення письменниками у літературу 

поняття «драми абсурду», якій притаманний 

ірраціоналізм у вчинках, відсутність логіки 

мовлення персонажів, мозаїчна композиція 

твору, індивідуалізм та замкненість, 

недосяжність для людини поставленої мети, 

ворожість героїв до оточення в атмосфері 

сценічної дії, гротеск і буфонада у засобах 

творення тексту. Згідно наших спостережень ці 

особливості стосуються не лише стилістично-

смислового аспекту тексту, але й служать 

способом втілення та вирішення певних 

комунікативних завдань, які реалізуються за 

допомогою мови персонажів твору.  

Аналіз досліджень та публікації. У нашому 

дослідженні ми спираємося на лінгвістичні 

концепції стосовно драми абсурду, розроблені 

В.А. Звєгінцевим [5], М.В. Моклицею [8], О.В. 

Барабан [2], В.Я. Мізецькою [7]. Усі вони 

розширили розуміння комунікативно-мовлен-

нєвої організації драматургічного тексту. Дос-

ліджуючи абсурдистський текст у драмах, В.А. 

Звєгінцев пов’язує його властивості із лінгвіс-

тичною проблемою відмінності мови та мов-

лення. За його словами, «різниця між мовою і 

мовленням з цієї точки зору блискуче демон-

струє драматургія абсурду… Діалог у творах 

да-ного напряму виявляється абсурдним тому, 

що він будується над прагматичною порожне-

чею, а оскільки мовлення неможливе без праг-

матики, то остання штучно створюється 

засобами мови» [5, с. 114].  

Мовленнєва діяльність людини завжди є 

цілеспрямованою. Кожне висловлювання 

промовляється з конкретною метою: виразити 

власні думки, ставлення, певні почуття, 

одночасно спонукаючи співрозмовника до 

конкретних дій та викликати в нього відповідну 

реакцію. Загальна мета, на досягнення якої 

спрямовано висловлювання, називається кому-

нікативною інтенцією [8, с. 26]. Зазвичай, у 

діалозі франкомовних драматургів-абсурдистів 

цілі комунікантів не збігаються, а тому 

порушується закономірний перебіг розмови. 

Зважаючи на значну кількість критичних 

праць присвячених дослідженню творчості 

одного із видатних драматургів ХХ століття – 

Самюеля Беккета, лінгвістичний аспект його 

творів все ж залишається менш дослідженим. 

Метою статті є дослідити та проаналізувати 

семантико-когнітивні та лінгвопрагматичні 

особливості  алогічного мовлення персонажів у  

драмі абсурду «Чекаючи на Ґодо».   
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Виклад основного матеріалу. У своїх 

п’єсах С. Беккет піднімає питання абсурдності 

життя і втраченого світом сенсу існування. 

Відповідно ці ідеї актуалізуються драматургом 

на усіх мовних рівнях.  

Діалог у п’єсі «Чекаючи на Ґодо» є 

одностороннім. Для кожного із комунікантів 

головною метою є не встановлення контакту із 

співрозмовником, а вирішення, передусім, влас-

них завдань. Кожен із учасників спілкування 

зосереджений на власній особі, що часто 

спричиняє неуважність, а інколи – й навмисне 

ігнорування комунікативних завдань 

співрозмовника.  

Лексика антиперсонажів, хоч і видається з 

першого погляду побутовою, буденною, проте 

водночас вражає вживанням тропів та інших 

стилістичних засобів. Так, у мовленні 

антигероїв знаходимо метафори: la nuit tombe, 

l`arbre vit; порівняння: aveugle comme destin, 

sіmple comme bonjour; перефрази: se quitter, s`en 

aller; сталі вирази: avoir faim, lune de miel, voir 

en noir; протиставлення: le soleil se couche, la 

lune se lève; фразеологізми: battre le fer avant 

qu`il soit glace; прислів’я: on ne desend pas deux 

fois dans le meme pus; повтори однієї фрази в 

межах діалогу:  

VLADIMIR. – Tu as du te tromper. 

ESTRAGON. – Quoi? 

VLADIMIR. –Tu as du te tromper.  

або  

ESTRAGON. – Qu'est-ce qu'on fait maintenant?  

VLADIMIR. – En attendant. 

ESTRAGON. – En attendant (S. Beckett, En 

attendant Godot, р. 24), 

а також повторення (7 разів) цілого міні-

діалогу впродовж п’єси: 

ESTRAGON. – Allons-nous-en! 

VLADIMIR. – On ne peux pas. 

ESTRAGON. – Pourquoi? 

VLADIMIR. – On attend Godot! 

ESTRAGON. – C`est vrai! (ibid, p. 25; 31; 38; 

42; 67; 81; 87; 93). 

Використання таких стилістичних прийомів 

має подвійне призначення. По-перше, воно 

служить для того, щоб надати мовленню 

персонажів людських рис і пробудити таким 

чином у читача чи глядача надію на те, що герої 

п’єси ще не повністю збожеволіли чи втратили 

глузд, що людство більше живе, ніж мертве. 

По-друге, для того, щоб підкреслити 

буденність, монотонність людського буття, 

оскільки стилістичні прийоми, що 

використовуються в текстах абсурдистів, 

відзначаються частотністю і шаблонністю 

свого вживання.  

Основною темою антип'єси «Чекаючи на 

Ґодо» є зображення абсурдності світу, яке 

проявляється у порушенні логічних причинно-

наслідкових зв'язків між предметами і 

явищами, у безглуздості дійсності. Автор 

пародіює логіку мислення, зображуючи розрив 

між тим що говорить і тим, хто слухає, через 

надмірну суб'єктивність світосприйняття.  

У результаті цього стає невідомо, чи хотів 

автор зобразити якийсь потаємний світ або 

декілька змінену реальність, адже навіть у 

рамках однієї сцени часовий простір може 

змінюватися кожну хвилину, а діалоги дійових 

осіб, у свою чергу, стає важко зрозуміти, бо 

мова не відображає змісту того, що 

відбувається на сцені: вона наче 

перетворюється на аудіозапис, який «заїдає» в 

одному і тому ж місці.  

Такий стан речей – дивина та алогічність 

життя – демонструється за допомогою іронії, 

фарсу, пародії, гротеску:  

ESTRAGON. –  Tu crois que Dieu me voit? 

VLADIMIR. –  Il faut fermer les yeux.  

Estragon ferme les yeux, titube plus fort.  

ESTRAGON (s'arrêtant, brandissant les poings, 

à tue-tête). – Dieu ait pitié de moi!  

VLADIMIR (vexe').  – Et moi?  

ESTRAGON (de même). – De moi! De moi! 

Pitié! De moi! 

VLADIMIR. – Je te dis q u'il s'appelle Pozzo. 

 ESTRAGON. – C'est ce que nous allons voir. 

Voyons. (Il réfléchit.) Abel! Abel!  

POZZO.  – A moi!  

ESTRAGON.  –Tu vois!  

VLADIMIR. – Je commence à en avoir assez de 

ce motif.  

ESTRAGON. – Peut-être que l'autre s'appelle 

Caïn. (Il appelle.) Caïn! C aïn!  

POZZO. – A moi!  

ESTRAGON. – C'est toute l'humanité. (Silence.) 

Regarde-moi ce petit nuage (Ibid, р. 85), 

а також руйнування мовних форм, які мають 

намір алогічних словосполучень, автоматизму 

мови:  

ESTRAGON. – Alors, adieu. 

POZZO. – Adieu. 

VLADIMIR. – Adieu. 

ESTRAGON. –Adieu. 
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Silence. Personne ne bouge. 

VLADIMIR. – Adieu. 

POZZO. – Adieu. 

ESTRAGON. – Adieu. 

Silence. 

POZZO. – Et merci. 

VLADIMIR. – Merci à vous. 

POZZO. – De rien. 

ESTRAGON. – Mais si. 

POZZO. – Mais non. 

VLADIMIR. – Mais si. 

ESTRAGON. – Mais non. Silence. 

POZZO. – Je n’arrive pas... (il hésite) ...à 

partir. 

ESTRAGON. – C’est la vie (Ibid, р. 89). 

Драматург пародіює логіку мислення і 

доводить пошук сенсу до  абсолютного 

абсурдистського кінця:  

VLADIMIR. – Je ne comprends pas. 

ESTRAGON. – Mais réfléchis un peu, voyons. 

Vladimir réfléchit. 

VLADIMIR (finalement). – Je ne comprends pas. 

ESTRAGON. – Je vais t’expliquer. (Il réfléchit.) La 

branche… la branche… (Avec colère.) Mais essaie 

donc de comprendre! 

VLADIMIR. – Je ne compte plus que sur toi. 

ESTRAGON (avec effort). – Gogo léger –branche 

pas casser – Gogo mort. Didi lourd –branche 

casser – Didi seul. (Un temps.) Tandis que… (Il 

cherche l’expression juste.) (Ibid, р. 125). 

Мовлення персонажів твору багате на 

мовленнєві символи і образи. Так, Ґодо у 

розмовах героїв – це символ духовності. Бога, 

надії, змін у майбутньому в цілому. 

Позитивність такого образу підсилюється 

епітетом claire: Une seul chose est claire: nous 

attendons que Godot vienne (Ibid, р. 55). 

Зустрічаємо й інші символи : дерево – 

символ часу: 

 VLADIMIR. – Regarde-le. Estragon regarde 

l’arbre. 

ESTRAGON. – Je ne vois rien.  

VLADIMIR. – Mais hier soir il était tout noir et 

squelettique ! Aujourd’hui il est couvert de feuilles  

(Ibid, р. 43), 

яма – життя людини, як проміжок між 

народженням і смертю. Усе життя це 

очікування, яке переросло у звичку:  

ESTRAGON. – Il n`y a que attendre. 

VLADIMIR. –Nous en avons l`habitude.  (Ibid, 

р. 31). 

Цікавим є ставлення самих героїв до 

мовлення, до спілкування. Воно – не 

однозначне. Антиперсонажі вбачають у 

розмовах марну трату часу:  

VLADIMIR. – Ne perdons pas notre temps en 

vains discours (Ibid, р. 58). 

У своїх репліках персонажі неодноразово 

наголошують на відсутності перспективи, 

розвитку в майбутньому, бажаючи, щоб 

швидше настала ніч, прийшла смерть і для 

цього ладні на все: Pendons nous tout de suite!  

(Ibid, р. 74). 

Не в змозі знайти відповіді на питання, які їх 

цікавлять, персонажі, здається, ніби 

замирюються із своєю долею: 

ESTRAGON. – Tu ne vois rien venir ?  

VLADIMIR (se retournant). – Comment?  

ESTRAGON (plus fort). –Tu ne vois rien venir? 

VLADIMIR. –Non.  

ESTRAGON. – Moi non plus (Ibid, р. 102). 

За допомогою особливої побутової лексики, 

незавершеності та обірваності фраз, абсурд-

ності розмови – дана антидрама представляє не 

лише мовлення персонажа, але і характеризує 

його особистість як антигероя твору: 

ESTRAGON.  (renonçant à nouveau). – Rien à 

faire.  

VLADIMIR (s’approchant à petits pas raides, 

les jambes écartées). – Je commence à le croire. (Il 

s’immobilise.) J’ai longtemps résisté à cette 

pensée, en me disant, Vladimir, sois raisonnable. 

Tu n’as pas encore tout essayé. Et je reprenais le 

combat.  

Ідея руйнації міжособистісного спілкування 

базується на головному принципі його 

побудови – абсурді. Оскільки мовлення людини 

безпосередньо виражає її сутність, то для 

персонажів твору мова – це єдине свідчення 

їхнього життя, доказ того, що вони дійсно 

існують. Отже, розмови персонажів стають 

беззмістовні, безглузді, машинальні.  

Висновки. Дослідження засвідчило, що у 

будь-якому мовленні персонажів, навіть 

абсурдному та алогічному, закладена певна 

комунікативна функція та мета, таким чином 

комунікативні завдання актуалізуються 

драматургом за допомогою мовних структур та 

стилістичних засобів на усіх мовних рівнях.  

Перспективи подальших розвідок. 

Творчість Самюеля Беккета є безперечно 

перспективним лінгвістичним матеріалом для 

подальших досліджень. Вважаємо за доцільне 
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надалі провести детальний аналіз текстових 

компонентів художнього простору його творів, 

та дослідити стилістичну символіку імен 

персонажів драм абсурду.  
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧИ ПЕРСОНАЖЕЙ ПЬЕСЫ С. БЕККЕТА «В ОЖИДАНИИ 

ГОДО» 

Статья посвящена лингвостилистическому анализу особенностей речи персонажей пьесы Сэмюеля Беккета «В 

ожидании Годо». Проведенное исследование позволяет определить пути реализации коммуникативных заданий речи 

персонажей в произведении через стилистически-смысловую призму речевых актов и средств художественной 

выразительности. Проанализированы авторские взгляды на освоение действительности с помощью характерных 

жанровых признаков драмы: отсутствие логики речи персонажей, мозаичное построение произведения, 

недостижимость поставленной цели для героев, их враждебность к окружению, символизм атмосферы сценического 

действия. Анализированный материал подтверждает каждую из вышеупомянутых характеристик. На основании 

изложенного автор делает вывод, что коммуникативные задачи актуализируются драматургом с помощью 

языковых структур и стилистических средств на всех языковых уровнях, а понятие «абсурдного» приобретает 

прагматическое значение. 
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LINGUO-STYLISTIC FEATURES OF THE CHARACTERS’ SPEECH IN THE PLAY «WAITING FOR GODOT» BY S. 

BECKETT 

The article is devoted to the linguistic-stylistic analysis of the peculiarities of the speech of the characters in Samuel Beckett's play 

"Waiting for Godot". The conducted research allows defining ways of realization of communicative tasks of characters` speech 

through stylistic-semantic prism of speech certificates and means of art expressiveness. The authors analyze the realization of 

reality with the help of characteristic genre features of the drama: the absence of the logic of characters` speech, the mosaic 

construction of the drama, the inaccessibility of the goal for the heroes, their hostility to the environment, the symbolism of the 

atmosphere of stage action. The analyzed material confirms each of the above-mentioned characteristics. On the basis of the 

research, the author concludes that communicative tasks are actualized by the playwright through language structures and 

stylistic means at all language levels, and the concept of "absurd" acquires a pragmatic meaning. 

Keywords: absurd drama, lingvo stylistic approach, communicative intention, alogism, anti-character 


