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Мета цієї статті – дослідити прагматичне спрямування Британського дипломатичного
дискурсу епохи колоніальних війн.

З урахуванням мети дослідження ми ставимо перед собою такі завдання: визначити
основні чинники, від яких залежить утворення дискурсу і його специфіка, визначити типи
цілей і стратегій дипломатичного спілкування; з’ясувати, як відбувається процес утворення
дипломатичного дискурсу; простежити характерні риси мовних особливостей дипломатичного
дискурсу, визначити дипломатичні позиції Великобританії та інших учасників дипломатичного
дискурсу в епоху колоніальних війн.

Вивченню феномену дискурсу приділяють увагу і вітчизняні, і зарубіжні дослідники,
зокрема Кібрік А.Є.,  Серажим К.С., Мілевська Т.В., Петрова Т.А., Черносітова Т.Л., Т. Ван
Дейк, Караулов Ю.Н. та інші. Але галузь дипломатичного дискурсу (ДД), яка опинилась у
центрі уваги лише небагатьох науковців таких, як Баландіна Н.А., Вебер Є.А., а особливо ДД
історично віддаленого періоду, залишається відкритою для дослідження.

Про різні аспекти дискурсу сказано багато. Більшість сучасних дослідників фокусують
увагу на політичному дискурсі сучасності, на дискурсі ЗМІ тощо (Почепцов Г.Г.), але у
вітчизняній і зарубіжній науці існує обмежена кількість робіт, що присвячені саме
дипломатичному дискурсу (ДД) та особливо британському ДД.

Ми вирішили дослідити період колоніальних війн у другій половині ХІХ ст. Це
дослідження проводиться через призму дискурсивних особливостей даної епохи на основі
когнітивного аналізу договорів. На нашу думку, архітектоніка британського дипломатичного
дискурсу епохи колоніальних війн є особливо цікавою, тому що ця епоха є віддалена в часі і
містить у собі багато протиріч і конфліктів інтересів між європейськими державами.

Колоніальна епоха стала важливим етапом у процесі універсалізації всесвітньо-
історичного процесу [3, 44].

Об’єктом нашого дослідження є колоніальні суперечності між європейськими держави у
другій половині ХІХ ст.

Предметом дослідження є дискурсивні особливості розв’язання цих суперечностей.
Дипломатичний дискурс – це насамперед комунікативний, мовленнєвий акт, ключовою

категорією якого є конкретна прагматична спрямованість дипломатичної діяльності. Це є
втілення комунікативної інтенції у висловлюванні [1, 54].

У комунікативному спілкуванні в межах ДД епохи колоніальних війн наявні три аспекти,
характерні для будь-якого комунікативного спілкування: інформаційний (постановка
проблеми, визначення причин для скликання міжнародної конференції, конгресу),
інтерактивний (процес переговорів), перцептивний (сприйняття кожним з учасників ДД
інформації і відповідна реакція (певні дії) відповідно до прагматичної скерованості сторін).

Говорячи про архітектоніку дискурсу, ми зосереджуємо нашу увагу на аспектах
прагматики, а отже, передусім на комунікативній інтенції і її втіленні в дискурсі. Для ДД епохи
колоніальних війн характерний певний набір цілей (згідно з класифікацією Р. Крейга) [2]:



1) інтенційна мета (наприклад, свідомий намір певної країни зробити заяву щодо
пропозицій скликання конференції, тобто наявний свідомий намір створити певну
ситуацію); на її основі вибудовується функціональна мета (комунікативні дії мовця);

2) зримі цілі (експліцитність) – приховані цілі (імпліцитність); на основі прихованих
цілей можна виявити стратегічні цілі (індивідуальні цілі учасників комунікації) [5, 163-
170].

Прагматика дискурсу передбачає його певну організацію. Отже, для ДД епохи
колоніальних війн характерні такі стратегії:

1) конструктивно-генеративна (текстова стадія дискурсу оформлюється відповідно до
комунікативного завдання – угода, лист, дипломатична нота, меморандум, виступ
тощо);

2) транспозитивна (переведення усної форми дискурсу в письмову – протокол
переговорів, публікації виступів дипломатів, мемуари тощо);

Одним із засобів організації будь-якого дискурсу, зокрема дипломатичного дискурсу, є
фрейми. Фрейми, на нашу думку, можна уявити як контейнери, у яких міститься певна
інформація про ситуацію і які у свою чергу зберігаються у свідомості комунікантів. Фрейм-
структура забезпечує причинний зв’язок у дискурсі і виконує важливе завдання, а саме –
виявляє зміст окремої події з низки подій, пов’язаних між собою причинними зв’язками.

Існує декілька типів фреймових структур: динамічні і статичні. Ми вважаємо, що для
дипломатичного дискурсу (ДД) й особливо для ДД епохи колоніальних війн важливіші перші
фреймові структури, що включають у себе сценарії і плани. Кожна окрема дія, або вірніше ії
результат, створює підґрунтя для наступної дії. Для ДД епохи колоніальних війн характерне
прагнення керувати наслідками комунікативної ситуації, прагнення отримати переваги. Саме
цю функцію покликані виконувати сценарії. Сценарій враховує реальну ситуацію, її причини,
чітко окреслює ролі учасників комунікації і певні дії. Плани, у свою чергу, забезпечують
причинно-наслідковий зв’язок між сценаріями. Вони складаються зі сценаріїв, що ведуть до
досягнення певної комунікативно-професійної мети.

Кризи 70-80-х років ХІХ ст. сприяють лихоманці пошуку ринків збуту. Відбувається саме
пошук країн, багатих на сировину, дешеву робочу силу, куди було б комфортно здійснювати
експорт капіталу, де можна було себе відгородити від іноземної конкуренції, тобто встановити
свою монополію.

Усе це призвело до різкого загострення боротьби за поділ світу. Поділ територій на
рубежі ХІХ та ХХ століть перетворився на переділ світу [4, 59].

Цікавою є ситуація щодо розподілу сфер впливу в Африці у цей період.
Розглянемо приклад прагматичної організації дипломатичного дискурсу в період спорів

щодо ріки Конго.
Фрейми:
European powers (стереотипна інформація – потужні колоніальні держави, прагнуть

розширити або зберегти свої позиції);
The Portuguese (стереотипна інформація – сторона конфлікту, що намагається повернути

собі свої позиції в даному районі);
The French (стереотипна інформація – сторона конфлікту, що намагається закріпитись і

створити власну колонію в даному районі);
The British (стереотипна інформація – сторона конфлікту, яка бажає отримати

ексклюзивні права на навігацію рікою Конго і яка має суто економічні інтереси).
Ці фрейми поєднані сценарієм:
1884 року виникла суперечка між європейцями щодо басейну ріки Конго – португальці

кілька століть хазяйнували на цій території – у 1883 році французькій експедиції під
керівництвом Savorgnan de Brazza вдалося створити колонію під назвою Французьке Конго.
1884 року британці підписали договір з португальцями, за яким права навігації рікою Конго
передавалися винятково Британії.

Сценарій конкретної історичної ситуації має певний план подій, взаємопов’язаних між
собою:

1. Після кількох століть панування на територіях басейну ріки Конго звичайно
португальці не бажають від них відмовитися.



2. Британці мають на меті економічні інтереси, на той час осередком їхньої імперії була
Азія. І їхні африканські інтереси полягали лише в захисті комунікації з Індією.

3. Португальцям необхідний захист від зазіхань інших європейських держав.
4. Британія з ними в добрих відносинах.
5. Британія отримує економічні права в португальських колоніях і обіцяє захищати ці

колонії від зазіхань інших держав.
6. Британія і Португалія підписують договір.
7. Інші європейці обурені.
8. Британія і Португалія скасовують договір, але питання залишається відкритим.
9. Отже, виникає потреба скликання міжнародної конференції.
10. Її ініціатором виступає Німеччина, яка теж має на меті певні інтереси, але іншого

характеру (підвищення власного престижу, зокрема).
Отже, бачимо наявність конфлікту і необхідність його розв’язання дипломатичним

шляхом.
З цієї причини скликають у Берліні міжнародну конференцію, текстовою стадією якої

виявився Берлінський акт. Концептом цього документа є уреглювання міжнародного
конфлікту. Це є тематична макросистема, яка включає в себе мікрозмісти (отримання вигоди
кожної з держав) і підтекст (Англія і Франція ніколи не товаришували між собою).

Для текстів угод, що входять у межі дипломатичного дискурсу епохи колоніальних війн,
характерна сувора клішированість. Сувора клішированість стосується високої поваги до
учасників угоди, переважно монархів, розписуються титули Her Majesty the Queen of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland, Empress of India; His Majesty the German Emperor, King of
Prussia; His Majesty the Emperor of Austria, King of Bohemia, etc, and Apostolic King of Hungary;
His Majesty the King of the Belgians; His Majesty the King of Denmark; His Majesty the King of
Spain; the President of the United States of America; the President of the French Republic; His
Majesty the King of Italy; His Majesty the King of the Netherlands, Grand Duke of Luxemburg, etc;
His Majesty the King of Portugal and the Algarves, etc; His Majesty the Emperor of all the Russians;
His Majesty the King of Sweden and Norway, etc; and His Majesty the Emperor of the Ottomans…;
високої поваги до Всевишнього In the Name of God Almighty. Тут слід зазначити, що згадування
Бога на початку договору слід трактувати як факт того, що угоду укладають християнські
держави (Signatory Powers). У випадку з білатеральними договорами, наприклад, угоди між
Великобританією і Китаєм (The Treaty of Nanjing, The Treaty of Tien-Tsin), звертання до Бога
немає. Епітет Almighty підкреслює не лише віру у всемогутність Бога, але й у його
покровительство та допомогу в розв’язанні конфлікту. Тобто концепт християнського Бога
конкретизується в межах ДД.

До кліше також належать вирази типу Being desirous of…, have resolved to conclude / to
meet for the purposes…etc.

При дослідженні ДД епохи колоніальних війн ми пропонуємо застосовувати
контекстуально-інтерпретаційний метод. На нашу думку, такий метод розкриває нові й цікаві
перспективи для розкриття специфіки ДД. У цьому аспекті дуже важливо враховувати
специфіку епохи: географічну, політичну, історичну, когнітивно-лінгвістичну, на яких
будується комунікативний і суто історичний контекст.

Для дискурсу епохи колоніальних війн характерне експліцитне прагнення до
встановлення справедливості і рівних умов для всіх країн у розв’язанні конфліктів, прагнення
збереження принципу балансу сил, під яким ховається імпліцитне спрямування на отримання
якомога більшої вигоди. При розв’язанні конфлікту на ріці Конго в тексті Берлінського акта
знаходимо чимало тому доказів: The trade of all nations shall enjoy complete freedom – In all the
regions forming the basin of the Congo and its outlets (звертаємо увагу на лексему all). All flags,
without distinction of nationality, shall have free access to the whole of the coastline… by foreigners
of all nationalities... under whatsoever flag… equally… neutrality requires тощо. Цікавим, на нашу
думку,  є той факт,  що лексема all виражає значення прагнення до умов рівності лише в
певному контексті в поєднаннях такого типу, як all nations або аll flags тощо. У прикладі In all
the extent of the Congo the ships and goods in process of transit on the river shall be submitted to no
transit dues лексема all буде містити значення лише обсягу території, а не принцип рівності.

На імпліцитне прагнення вигоди вказують інші положення Акта. Наприклад, заголовок



статті 8: RIGHT OF SURVEILLANCE VESTED IN THE INTERNATIONAL NAVIGATION
COMMISSION OF THE CONGO. Фокусуємо увагу комбінації THE INTERNATIONAL
NAVIGATION. Щоб зрозуміти суть вигоди або невигоди для тієї чи іншої країни-учасниці
угоди слід розшифрувати саме цю фразу. Інтернаціоналізація навігації на річці Конго була
звичайно вигідна для Великобританії, бо цей факт утримував Францію від повного контролю в
басейні ріки Конго.

У випадку білатеральних мирних договорів для сторони, якій потрібний мир, характерне
дуже ввічливе звернення до іншої сторони. Наприклад, a Treaty between Us (Great Britain) and
Our Good Brother The Emperor of China. Через те, що концепт Brother містить інформацію
родинних зв’язків, очевидно, що Великобританія, в особі її Величності Королеви, мала
інтенцію не лише підкреслити своє найкраще ставлення до Імператора Китаю, а навіть визнала
рівність титулів і соціального положення між королевою та імператором і також виявила
дружнє ставлення християнської держави до нехристиянської. На ці наміри також вказують
заяви про таке: There shall …be Peace and Friendship between Her Majesty the Queen of the
United Kingdom of Great Britain and Ireland, and His Majesty the Emperor of China. З одного
боку, концепт Peace містить інформацію про відсутність війни, про наявність спокою у
відносинах між державами, але концепт Friendship у застосуванні до міждержавних відносин
містить розширену інформацію про відносини взаємодопомоги і співробітництва. Отже,
необхідне використання саме поєднання цих двох елементів у договорі для окреслення
повноти цілей комунікантів.

Для ДД епохи колоніальних війн характерна й специфічна стилістична нейтральність, яку
диктує прагматична спрямованість дискурсу і в яку вплітаються цілі комунікантів.

З урахуванням специфіки епохи, на важливість якої ми наголошували вище, можна
визначити таке спрямування дипломатичного дискурсу епохи колоніальних війн, доходячи
висновку на основі аналізу лексичного складу. Центральним є економічно-комерційне
спрямування, на що вказують такі слова та фрази у міжнародних договорах даної епохи, як
property, mercantile pursuits (комерційні інтереси), mercantile transactions, merchants, merchant
ships, detriment (шкода, збитки), trade, tariffs, tariff value, markets, recovery of debts, expenses,
commerce, expenditures etc. Також можна виділити суто дипломатично-політичне спрямування.
Сюди ж зараховуємо специфічні службові слова (henceforth, hereinto, hereby ect): equality, in
virtue of the law, for the purpose of…, belligerent, signatory powers, provision, article etc – і
лексику периферійну, тобто так звану нейтральну лексику, характерну для сфери загального
вжитку.

Отже,  ми дійшли висновку про те, що архітектоніка дипломатичного дискурсу епохи
колоніальних війн розкривається через призму комунікативної взаємодії в умовах розв’язання
міжнародних конфліктів чи спорів, які визначають специфіку даної епохи.

Прагматична спрямованість ДД епохи колоніальних війн будується на економічних
інтересах сторін, які в дискурсі виражаються через центральний лексичний пласт.

Для ДД епохи колоніальних війн характерна дипломатична стриманість і точність у
викладенні поставлених цілей і завдань, досягнення яких організовується через певні
комунікативні стратегії.

Зміст дискурсу пов’язаний із формою і є щодо неї домінуючим (передбачається, не форма
викладу визначає зміст дискурсу, а навпаки, зміст дискурсу вимагає певного комунікативного
оформлення) і виявляється через контекст, який є багатокомпонентною мережею мікротем.

У подальшому ми плануємо приділити більше уваги дослідженню прагматичного
спрямування британського дипломатичного дискурсу епохи колоніальних війн, базуючи наше
дослідження на вивченні широкого пласту міжнародних документів зазначеної епохи, що дасть
змогу краще зрозуміти специфіку колоніальної політики Британії та інших акторів
міжнародних відносин в епоху колоніальних війн.
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The article tackles the issue of the architectonics of the diplomatic discourse. It focuses on its
lexical and stylistic specifics, on pragmatics of the discourse that include the intentions of the
communicators that afterwards dictate the form and semantics of the discourse, and the strategies of
the discourse are taken into consideration. The article is based on the contextual-and-interpretative
method, stylistic-and semantic, and structural analyses towards exploring the discourse.

Key words: conflict, colonial wars, discourse, informativity, explicity, implicity, pragmatics,
frame, scrip, context.

В статье рассматривается вопрос архитектоники дипломатического дискурса эпохи
колониальных войн. Внимание сконцентрировано на лексической и стилистической специфике,
прагматической направленности дискурса, которая включает в себя интенции
коммуникантов и в дальнейшем определяет форму и семантическую нагрузку дискурса,
также в статье речь идет о стратегиях дискурса. Статья основывается на
контекстуально-интерпретативном методе исследования, стилистически-семантическом и
структурном анализе.
Ключевые слова: конфликт, колониальные войны, дискурс, илокуция, локуция, перлокуция,
информативность, эксплицитность, имплицитность, прагматика, фрейм, сценарий,
контекст.


