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В статье рассматривается свойство новизнь1, присущее всем видам окказионализмов. Проанализировань1 

факторь1, определяющие особенность свойства новизнь1 семантических окказионализмов. Утверждается, 

что асимметрия, гештальт-образ, субьективнь1е ассоциации создают непредсказуемость, вЬІраженную в от

сутствии структурнь1х маркеров, частично автоматизирующих процесс интерпретации семантических окка

зионализмов. Наличие словообразовательнь1х злементов в структуре лексических окказионализмов, появ

ляющихся по принципу аналогии, и содержащих оценку, придает злемент предсказуемости процессу интер

претации. 
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Молодча Н.С. Специфіка властивості новизни семантичних оказіоналізмів. Стаття присвячена 

властивості новизни, характерній для всіх видів оказіоналізмів. Проаналізовано чинники, що визначають 

специфіку властивості новизни семантичних оказіоналізмів. Стверджується, що такі фактори як асиметрія 

знака, гештальт-образ, суб'єктивні асоціації, створюють непередбачуваність, виражену у відсутності струк

турних маркерів, частково автоматизуючих процес інтерпретації семантичних оказіоналізмів. Наявність сло

вотворчих елементів у структурі лексичних оказіоналізмів, що з'являються за принципом аналогії, і містять 

оцінку, надає елемент передбачуваності процесу інтерпретації. 
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Стремительнь1й научно-технический прогресс 

и драматические социально-политические преоб

разования вьІЗвали в англоязь1чном дискурсе боль

шой приток окказиональнь1х средств номинации. 

Их предназначение - давать имя известнь1м 

и малоизвестнь1м референтам в зависимости от 

намерения номинатора, новаторски используя 

структурнь1е и семантические форманть1, - опре

деляет новизну как одно из основополагающих 

свойств инноваций данного типа. Традиционно 

в отечественнь1х и зарубежнь1х исследованиях 
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новизна рассматривается в отношении лексичес

ких окказионализмов, образование когорь1х харак

теризуется трансформацией на уровне лексемь1 

[2; 3; б; 9]. Открьпь1м остается вопрос о свойстве 
новизнь1 семантических окказионализмов, факто

рах, определяющих специфику новизнь1 инноваций 

данного типа. Зто обусловливает актуально сть 

исследования. Целью статьи является рассмот

рение факторов, определяющих особенность свой

ства новизнь1 семантических окказиональнь1х ин

новаций. 
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Обьектом исследования вь1ступают семан

тические окказионализмь1, представляющие собой 

речевь1е инновации, совмещающие узуальную фор

му с окказиональнь1м значением (далее СО); его 

предметом - специфика свойства новизнь1 ин

новаций данного типа. Материалам исследова

ния вь1ступили семантические окказионализмь1, во

шедшие в Англо-русский словарь семантических 

окказионализмов, изданного в 2014 г. [ 1 О]. 
Специалисть1 в области неологии единогласно 

утверждают, что окказионализмь1 обладают свой

ством новизнь1. «Генетическим стержнем и прин

ципиальной основой понятия инновации является 

качество новизньш [З, с. 70]. Новизна как естест
венное свойство окказионализмов рассматривает

ся лингвистами по-разному. Некоторь1е исследо

ватели понимают под новизной нарушение нормь1 

либо в структуре, либо в содержательной части 

единиць1 [8]. А.В. Ребрий отмечает, что новизна 
обусловлена «принципиально новь1ми смь1словь1-

ми компонентами: функционально-стилистически

ми, коннотативнь1ми ( оценочнь1ми и змоциональ
нь1ми ), зкспрессивнь1ми злементами значения» 
[б, с. 49]. По мнению А.Г. Льшова, новизну следу
ет рассматривать как фактор восприятия и что она 

сохраняется в течение ограниченного отрезка вре

мени [З]. В.И. Заботкина считает, что ощущение 

новизнь1 при восприятии окказиональной единиць1 

длится не более 5 лет [2]. По мнению Дж. Лича, 
окказионализмь1 всегда будут восприниматься 

с оттенком новизнь1, необь1чности, непривь1чнос

ти, свежести, независимо от модели, на основе ко

торой создается окказионализм [9, с. 213]. 
Рассматривая природу новизнь1 лексических 

окказионализмов, образованнь1х с помощью продук

тивнь1х моделей, уместно вспомнить, что писал 

по зтому поводу Б.А. Серебренников. «При созда

нии новой язь1ковой единиць1 человек всегда что-то 

использует уже наличествующее в данном язьше. 

Бьшо бь1 неправильно предполагать, что для обо

значения новь1х понятий или каких-либо отношений 

между понятиями язьш прибегает к каким-то но

вь1м композициям фонем, к поискам еще не исполь

зованнь1х словосочетаний. Обь1чно для зтих целей 

используются уже существующие» [8, с. 197]. 
Результать1 специальнь1х исследований показа

ли, что номинаторь1 скорее используют инновации, 
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образованнь1е при помощи продуктивнь1х моделей: 

словообразования, аббревиации, словосложения. 

Удельнь1й вес таких инноваций составляет в со

временнь1х развить1х язьшах до 70%. [2]. Пред
ставляется, что наличие в словообразовательнь1х 

окказионализмах злементов, появляющихся по за

конам аналогии, привносит злемент предсказуемо

сти, прогнозируемости в процесс восприятия ин

новации. Создание слов на базе лексических 

трансформаций предполагает связь новообразова

ния с другим существующим словом или злемен

том. Автоматизация процесса интерпретации лек

сических окказионализмов происходит также за 

счет оценочности аффиксов, участвующих в об

разовании единиц. Например, наличие оценочного 

пейоративного компонента в таких аффиксах, как 

-ista, -піа, -ism, -піас, -phobia, -піа, -поп, -поіd 

значительно ускоряет процесс интерпретации сле

дующих окказионализмов: Сlіпtотапіа, 

Cliпtoпesia, Cliпtoпista, ОЬатапоіd, ОЬатапіа, 

ОЬататепоп, Oprahphobia, Obamaphobia, 
МсСаіпіас. Таким образом, аналогичность моде

лей образования инноваций, а также аксиогенность 

аффиксов, участвующих в формировании единиц, 

создают предсказуемость процесса интерпре

тации лексических окказионализмов. 

Сравнительно немногочисленнь1 окказионализ

мь1 в различнь1х дискурсах, образованнь1е путем 

семантических трансформаций. "Низкий спрос" 

на даннь1й тип единиц связьшается с затратами 

больших умственнь1х, лингвокреативнь1х усилий 

как со сторонь1 номинатора так и со сторонь1 ин

терпретатора [2]. Кроме свойства новизнь1, рас
сматриваемого в данной статье, семантические 

окказиональнь1е инновации обладают некоторь1ми 

другими характеристиками, совокупность которь1х 

определяет их лингвистический статус. К ним мь1 

относим следующие: дискурсивность, антропоцен

тричность, семантическая деривативность, кон

текстуальность, некодифицированность [ 5]. 
Согласно результатам нашего исследования 

свойство новизнь1 СО определяется наличием 

в структуре единиць1 (а) асимметрии, (б) гештальт

образа (в) субьективнь1х ассоциаций. Даннь1е фак

торь1 создают известное ощущение, возникающее 

при встрече с новь1м явлением, и, что более зна

чительно для данного исследования, непредска-



зуемость процесса интерпретации инноваций дан

ного типа. Под непредсказуемостью понимается 

отсутствие ориентиров для мгновенной интерпре

тации, протекающей в условиях интенсивного ком

муникативного общения, возможности предска

зать, предугадать значение единиць1. 

Рассматривая асимметричность как свой

ство СО, следует указать на некоторь1е синони

мичнь1е названия: несовместимость, несоответ

ствие, инконгрузнтность, указьшающие на соче

тание узуальной формь1 и окказионального зна

чения, которое в коммуникативном акте вьІЗьша

ет ощущение нестандартности, «провоцирует со

знание реципиента» [7, с. 33]. Семантические 
нарушения составляют основу зкспрессивности, 

вь1раженную с целью акцентировать внимание 

реципиента [4, с. 36]. 
Асимметрия знака реализует зффект обману

того ожидания, которь1й возникает на основе вза

имодействия двух противоположнь1х явлений пси

холингвистического характера - предсказуемос

ти и непредсказуемости, т.е. зкспектации адреса

та в речи либо реализуются, либо обманьшаются. 

Ожидание рассматривается как <шеосознанно 

складьшаемь1й некий вектор направленности» раз

вития вь1ражения [7, с. 35-36]. Основнь1м меха
низмом в зтом случае является несоответствие 

прогнозируемого, ожидаемого значения в действи

тельности реализуемого. Рассмотрим пример: 

" .. .Тhе world is greening [а term he uses for the 
Islamic revival] and there is по stopping the 
greening of Sudan, which is most inspiring." Не 
envisages а "green" Africa as part of Islam s 
manifest destiny [12]. Глагол (его форма) и прила
гательное green актуализируют в сознании реци
пиента понятийную зону <щвет» и, в частности, «Зе

лень1й цвет», а также связаннь1е с ним ассоциа

ции, вьІЗьшая определеннь1е ожидания реципиен

та. Однако данная проекция не реализуется, и ре

ципиенту приходится предпринимать определеннь1е 

шаги для восстановления семантического балан

са и установления значения единиць1 «возрождать 

ислам» и соответственно «исламский». 

Несовместимость формь1 и значения иденти

фицируется как семантическая аномалия, приро

ду которой получателю необходимо вь1яснять. 

Восстановление "семантического баланса" явля-

СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ДИСКУРСУ 

ется разнонаправленнь1м процессом: с одной сто

ронь1, данное нестандартное образование апел

лирует к любопьпству и интересу реципиента, 

а с другой, провоцирует реципиента задействовать 

свои творческие задатки, силь1 реципиента. Адре

сат вовлекается в своеобразную творческую "игру 

ума", в которой необходимо разгадать намерение 

автора, установить значение, инновации. Восста

новление семантической гармонии требует владе

ния вь1соким уровнем фоновь1х знаний, язьшовой 

компетентности, понимания авторского намерения 

[7]. В примере Don 't Drink the Kool-Aid: Oprah, 
ОЬата and The Occult [14] семантическая гар
мония в асимметричном знаке Kool-Aid восста
навливается с опорой на фоновую информацию. 

Известно, что в 1970х гг. американский проповед

ник культа «Народнь1й храм» Джим Джоунс отра

вил своих прихожан (около 300х человек) сладким 

напитком Kool-Aid, содержащим цианисть1й калий. 
Исходя из приведеннь1х сведений, можно предло

жить следующий вариант интерпретации - «рели

гиознь1й культ Опрь1 Уинфри, имеющий большое 

количество приверженцев». Отметим, что асим

метрия знака, как манипулятивное средство, ак

тивно используется в текстах социально-полити

ческой направленности. 

Злемент непредсказуемости в процессе интер

претации возникает за счет наличия в структуре 

семантической окказиональной единиць1 геш

тальт-образа. Для определения специфики геш

тальт-структурь1 мь1 используем различнь1е пара

метрь1. По параметру «структура» гештальт - зто 

особь1й вид концептуальной структурь1, которь1й 

«обьединяет в себе чувственное и рациональное». 

Гештальт представляет собой "картинку", при зтом 

она имеет размьпь1е границь~ [4, с. 120]. По воз
действию на сознание номинатора гештальт вь1-

полняет функцию змоциогенного стимула, созда

вая змоциональное напряжение в сознании номи

натора [4]. Гештальтность СО, таким образом, 
обусловлена наличием так назьшаемь1х гештальт

факторов или не-факторов: нечеткостью границ, 

неточностью, неформализируемостью, структур

ной неделимостью. 

Гештальт-образ в структуре СО часто отража

ет семиотически значимь1е имена, собьпия, явле

ння, обьекть1. Зто те всемирно известнь1е знаки, 
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герои и антигерои, литературнь1е персонажи, кото

рь1 е заносятся в анналь1 всемирной истории, 

знциклопедии мифов, являются литературнь1ми 

и культурнь1ми памятниками народов мира. Слож

ность интерпретации СО обусловлена актуализа

цией комплекса семантических признаков, состав

ляющих гештальт-структуру, что в значительной 

степени препятствует реализации мгновенной ин

терпретации. В примере This reluctance, іп the 
jujitsu of American politics, is а huge plus for the 
time being. А dithering Powell would Ьесоте the 
Hamlet of the 1996 race, а kind of Mario Сиото 
with medals [13] имя датского принца Гамлета 
из пьесь1 Шекспира «Гамлет» актуализирует ком

плекснь1й образ персонажа, вобравший в себя раз

нь1е детали, в том числе и известнь1е реплики, 

например, «бьпь или не бьпь». Опираясь на куль

турнь1е сведения и контекст, интерпретатор мо

жет предложить следующий вариант интерпре

тации окказионализма - «вероятнь1й, возможнь1й 

кандидат». В контексте речь идет о потенциаль

ном кандидате в президенть1 США генерале 

Колине Паузле. 

В следующих примерах Dick Darman, the Dr. 
Kevorkian of the Bush administration [15] и 
Hussein lbish: Mearsheimer is the Kevorkian of 
Palestine [16] окказионально переосмь1сливается 
имя собственное Dr. Kevorkian. Значение едини
ць1 устанавливается с опорой на актуализацию ком

плексного образа, содержащего сведения о рефе

ренте имени собственного, и последующее диф

ференцирование семантических признаков, реле

вантнь1х для понимания инновации. О Джеке Ке

воркяне (доктор Смерть) известно, что занимаясь 

врачебной практикой, он вь1ступил в защиту звта

назии или добровольной смерти. В 1989 г. Кевор
кян изобретает мерситрон (англ. Mercitron, от 
mercy - милосердие), «машину самоубийства», по

дающую смертельную дозу анальгетиков и ток

сичнь1х препаратов в кровь бального. В общей 

сложности в период с 1990 по 1998 г. мерситроном 
воспользовалось более 130 человек, за что с 1999 
по 2007 г. доктор Кеворкян отбьшал наказание по 
обвинению в прямом убийстве второй степени. Он 

скончался от пневмонии в 2011 г. Исходя из фоно

вой информации и контекста, приемлемь1м вари

антом интерпретации асимметричной единиць1 
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представляется значение «подрьшающий автори

тет, разрушитель». 

Непредсказуемость интерпретации СО также 

обеспечивается наличием суб-ьективньzх ассоци

аций, принадлежащих сознанию автора и возни

кающих до фиксирования их звуковь1м комплек

сом. Речь идет о комплексе индивидуальнь1х ас

социаций, "глубоко субьективнь1х, специфичнь1х, 

являющихся достоянием носителя язьша" [1]. 
Субьективное начало в СО одновременно 

созидает и разрушает: оно создает новообразова

ние, в котором воплощается часть творческой знер

гии личности. При зтом ассоциации, возникающие 

в сознании номинатора до их вербализации, явля

ются помехой в процессе установления окказио

нального значения узуальной лексемь1 и заставля

ют интерпретатора опираться на зкстралингвис

тические средства: контекст и/ или фоновь1е (стра

новедческие) знання. В примере Watching "The 
Oprah Show" is, Nelson insists, something like 
attending а worship service. "Go to this house of 
worship and sit down for ап inspiring hour that will 
engage уои and give уои а lift, " Nelson encourages. 
"Ап hour-long show .five days а week adds ир to а 
lot more pulpit time per week than the average pastor 
enjoys, and Oprah commands а lot bigger 
congregation" [17] субьективнь1е ассоциации но
минатора, сформировавшие окказиональное значе

ние «шоу Опрь1 Уинфри» единиць1 house of worship, 
являются в некотором роде препятствием, кото

рое интерпретатору необходимо преодолеть, опи

раясь на фоновь1е знання и контекст. В примере 

President Roh Мао Нуип doesn 't like how some 
colleges are trying to circumvent the news systems. 
Не recently decried "greedy" universities that 
focus more оп .finding the best students than trying 
to "nurture good students. " [11] окказиональное 
значение «ориентированнь1й только на лучших сту

дентов» узуальной лексемь1 greedy устанавлива
ется с опорой на контекст, в котором содержится 

обьяснение значения асимметричной инновации. 

Таким образом, проанализированное свойство 

новизнь1, присущее всем окказиональнь1м едини

цам как ощущение, возникающее при их восприя

тии, у СО сопровождается непредсказуемостью, 

вь1раженной отсутствием структурнь1х маркеров, 

частично автоматизирующих процесс интерпрета-



ции окказионального значения. Непредсказуемость 

СО обусловлена асимметрией, конфликтом меж

ду планом вь1ражения и планом содержания, геш

тальтностью, недискретностью формирующегося 

в сознании рецептора ментального образа, ассо

циациями, характеризующими личность номинато

ра. В отличие от них лексические окказиональнь1е 

инновации, благодаря наличию в их структуре сло

вообразовательнь1х компонентов, появляющихся 

по принципу аналогии, и содержащих оценку, 

характеризуются злементом предсказуемости 

в процессе интерпретации. 

Перспективу исследования может составить 

более подробное рассмотрение асимметрии, потен

циал которой успешно реализуется в новаторском 

словогенерировании, суггестивнь1х и манипулятив

нь1х стратегиях. Феномен асимметрии, присутству

ющий также в биологии, физике, искусстве, архи

тектуре, раскрьп недостаточно и требует больше

го внимания со сторонь1 исследователей. 
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AUTO- UND SYNSEМANTISCHE FUNKTIONEN 

VON APHORISMEN ІМ DEUTSCHEN POLITISCHEN DISKURS 

Onishchenko N.A., PhD, Gubina O.D. (Charkiw) 

Оніщенко П.А., Губіна О.Д. Авто- та синсемантичні функції афоризмів у німецькому політичному 

дискурсі. Стютю присвячено дослідженню функціонального потенціалу афоризмів, а саме їхніх авто

та синсемантичних функцій з огляду на їхню прецедентність у німецькому політичному дискурсі на матеріалі 

дискурсивних фрагментів з електронних архівів німецьких видань, а також з електронного архіву Бундестагу. 

Розглянуm теоретичну основу та лінгвістичний статус афоризмів, прецедентних текстів та політичного дискурсу; 

проаналізовано функціональний потенціал афоризмів у політичному дискурсі; виявлено їхню конвергенцію 

та дивергенцію, визначено стратегії політичного дискурсу та особливості їх реалізації за допомогою афоризмів. 

Ключові слова: автосемантичні функції, афоризм, політичний дискурс, прецедентність, синсемантичні 

функції. 

Онищенко П.А., Губина А.Д. Авто- и синсемантические функции афоризмов в немецком 

политическом дискурсе. Статья посвящена исследованию функционального потенциала афоризмов, а именно 

их авrо- и синсемантических функций ввиду их прецеденrости в немецком политическом дискурсе на материале 

дискурсивнь1х фрагментов из злектроннь1х архивов немецких изданий, а также из злектронного архива 

Бундестага. Рассмотрена теоретическая основа и лингвистический статус афоризм о в, прецедентнь1х текстов 

и политического дискурса; проанализировань1 функциональнь1й потенциал афоризмов в политическом 

дискурсе; определень1 их конвергенция и дивергенция, определень1 стратегии политического дискурса и 

особенности их реализации с помощью афоризмов. 

Ключевь1е слова: автосемантические функции, афоризм, политический дискурс, прецедентность, 

синсемантические функции. 

Onishchenko N.A., Gubina O.D. Auto- and synsemantic functions of aphorisms in German political 
discourse. The article discusses the functional potential of aphorisms, namely their auto- and synsemantic functions 
considering their precedency in German political discourse. It is based on the material from electronic archives of 
German papers and from the electronic archive of the German Bundestag. The article determines the theoretical 
basis and the linguistic status of aphorisms, precedent texts and political discourse; analyses the functional potential 
of aphorisms in political discourse; it marks out their convergent and divergent features and defines the basic 
strategies of political discourse and the specifics of their realization Ьу the means of aphorisms. 

Кеу words: aphorism, autosemantic functions, political discourse, precedency, synsemantic functions. 

Funktionale Merkmale von Eptonymen als 
Oberbegriff fйr solche Spracheinheiten wie z.B. 
Maximen, Zitate, Aphorismen usw., die eine 
Urheberschaft aufweisen [8, S. 192], werden in den 
letzen Jahren von vielen Wissenschaftlem im Bereich 
Phraseologie erforscht [1; 2; 8; 9]. Das immer 
wachsende Interesse am funktionalen Potential von 
Eptonymen in verschiedenen Diskursen im Rahmen 
der Diskurstheorie sowie die Entsprechung dem 
anthropozentrischen Paradigma, und zwar seinem 
kognitiv-diskursiven Aspekt Ьеі der Untersuchung der 
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pragmatischen Wirkung von "geflйgelten Worten" 
bestimmen die Aktualitat dieses Beitrags. 

D а s О Ь j е kt der F orschung sind Aphorismen im 
deutschen politischen Diskurs. Als Gegenstand der 
Untersuchung treten autosemantische funktional
pragmatische Besonderheiten von Aphorismen als 
Prazedenztexte und ihre synsemantischen Funktionen 
im politischen Diskurs des Deutschen auf. 

Das Ziel der Untersuchung besteht darin, das 
funktionale Potential von Aphorismen, namlich ihre 
auto- und synsemantischen Funktionen in Bezug auf 



ihre Prazedenz im politischen Diskurs f estzustellen und 
ihre manipulative Wirkung in der Redegattung 
"politische Rede" zu bestimmen. 

Das Material der Untersuchung umfasst 300 
diskursive Auszйge des deutschen politischen 
Diskurses,jeder von denenje einenAphorismus enthalt. 
Die Auszйge wurden mittels einer Globalauswahl aus 
elektronischen Archiven der deutschsprachigen 
Medien "Die Zeit", "Der Spiegel", "Die Welt", "Stem" 
sowie aus dem elektronischen Archiv des Bundestages 
erhalten. 

Unter dem Begriff "Aphorismus" versteht man einen 
kurzen und spontanen Ausspruch, der eine 
verallgemeinernde Schlussfolgerung enthalt, eine 
Urheberschaft aufweist, Konzepte von Prazedenztexten 
objektiviert und zu dem Oberbegriff "Eptonyme" gehбrt. 
Einige Wissenschaftler unterscheiden 
Massenaphorismen [1; 2] und individuelleAphorismen 
bzw. Autoraphorismen [8]. Die wichtigsten sprachlichen 
Merkmale des Massenaphorismus sind Kйrze, Implizitat, 
йbertragene Bedeutung und Verallgemeinerung, wobei 
Ausdruckskraft und Bildhaftigkeit als zusatzliche 
Eigenschaften betrachtet werden. Zu den 
Hauptmerkmalen von individuellen Aphorismen zahlen 
hingegen eine obligatorische Urheberschaft, Aktualitat 
des betroffenen Problems und eine kritische Einstellung 
dazu, pragmatische Ausdruckskraft, die durch viele 
sprachliche Mittel auf allen Sprachebenen erreicht wird, 
Kйrze und explizite Bedeutung des Spruches. Als solche 
Sprйche, die zum Oberbegriff "Eptonyme" gehбren, 
werden Aphorismen auch durch solche 
kennzeichnenden Merkmale charakterisiert wie 
F estigkeit, Gebrauchlichkeit, Variabilitats-, Modifikations
und Phraseologisierungsfahigkeit. Verallgemeinerung, 
Abgeschlossenheit, implizite Bedeutung und Paradoxie 
gehбren zu den N ebenbesonderheiten von 
Autoraphorismen. Auf solche Weise wird ein 
individueller Aphorismus als spontaner Autorspruch 
definiert, der sich durch eine kurze, abgeschlossene, 
ausdrucksvolle, verallgemeinemde und paradoxale F orm 
auszeichnet. Auf der syntaktischen Ebene wird ein 
Autoraphorismus mit einem oder einigen Satzen 
ausgedrйckt und in keinen lexikographischen Quellen 
festgelegt [9]. Dieser Definition ist zu entnehmen, dass 
Aphorismen als Mikrotexte gelten kбnnen, denn sie 
weisen eine Reihe von Texteigenschaften auf, wie z.B. 
Pradikation, lntertextualitat, informative Selbstandigkeit, 

СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ДИСКУРСУ 

Abgeschlossenheit und pragmatisches Potential [З; 8; 
9]. So kбnnenAphorismen als unabhangige Mikrotexte 
autosemantische Funktionen in einem Diskurs erfullen, 
und zwar regulative, didaktische, axiologische, 
modellierende und kumulative Funktion. DaAphorismen 
als lntertexte auftreten, beziehen sie sich zugleich auf 
zwei Texte und verbalisieren Kulturkonzepte, Konzepte 
des Autors und des Prazedenztextes, wobei ihre 
lntertextualitat haufig durch die Prazedenz des Originals 
bedingtwird [8, S. 197]. 

Prazedenztexte sind Texte, die fur eine bestimmte 
Kultur von Bedeutung sind und die zur Verbalisierung 
eines Konzepts dienen. Sie sind die Einheiten der im 
Bewusstsein der Muttersprachler bestehenden 
textuellen Konzeptosphare. Als Aktivierungsmittel der 
Konzepte von Prazedenztexten dienen textuelle 
Reminiszenzen (wie z.B. Aphorismen), die in einem 
Diskurs zwei autosemantische Funktionen, und zwar 
die nominative und die persuasive Funktion und zwei 
synsemantische Funktionen erfullen kбnnen, namlich 
die ludische und die antithetische Funktion [10, S. 85 
ff]. Synsemantische Funktionen von Aphorismen 
kбnnen je nach dem Diskurs variieren. 

Im Rahmen von dieser Untersuchung wird das 
funktionale Potential vonAphorismen im institutionellen 
politischen Diskurs betrachtet. Als institutioneller 
Diskurs bezeichnet man eine spezialisierte 
klischeehafte Kommunikationsart unter den Menschen, 
die sich laut den Normen einer bestimmten Gesellschaft 
unterhalten mйssen [5, S. 5]. Das heifit, Ьеі einem 
institutionellen Diskurs handelt es sich um eine 
verbalisierte Denk- und Sprechtatigkeit, die unter den 
Vertretem sozialer Institutionen unter bestimmten 
soziokulturellen Bedingungen stattfindet. Um die Art 
einer institutionellen Kommunikation zu bestimmen, 
muss man Status- und Rollencharakteristika von 
Kommunikanten und das Ziel der Kommunikation in 
Betracht ziehen. Das systembildende Hauptkriterium 
des politischen Diskurses ist das Ziel "Kampf um die 
Macht". Hieraus ergibt sich die Schussfolgerung, dass 
alle kommunikativen Strategien im Rahmen des 
politischen Diskurses vor allem diesem Ziel dienen. 

In jedem Diskurs gibt es zwei Arten der 
Beziehungen zwischen den Kommunikanten, namlich 
harmonisierende (Wahrheit und Zustimmung) und 
agonale Beziehungen (Kampf und Sieg) [7, S. 68-69]. 
Der politische Diskurs demonstriert einen Kampf, d.h., 
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ein erbitterter Machtkampf sieht wie ein Wettbewerb, 
wie grofie nationale Spiele aus, fur die Faszination, 
bestimmte Images und F ormen der sprachlichen 
Aggression wichtig sind [11, S. 59]. Deswegen sind 
im politischen Diskurs agonale Beziehungen unter den 
Kommunikanten йblich. Die Untersuchungen der 
Aphorismen als Eptonyme mit eigenen pragmatischen 
Funktionen sowie Studien zum politischen Diskurs 
lassen eine partielle Ubereinstimmung ihrer 
funktionalen Potentiale feststellen: Sowohl Aphorismen 
als auch politischer Diskurs erfйllen regulative, 
didaktische und axiologische bzw. bewertende 
Funktionen [8, URL ], die an folgenden Beispielen zu 
sehen sind: 
(l)Hannover. "Ja, ich Ьіп Mitglied der Кirche. 

Nein, ich Ьіп nicht fest іт Glauben ", begann 
der Gastprediger. Йberzeugtes Mitglied sei er 
dennoch, weil es "gut tut, Teil einer 
Geтeinschaft zu sein, die sich ап еіпет festen 
Wertekanon orientiert". Schrдder forderte, dass 
die Gesellschaft offen sein тйssе fйr 

Einwanderer und Flйchtlinge: "Wir тйssеп uns 
gegen jede Forт von Diskriтinierung 

engagieren. " Er bezog sich auf еіпеп Vers des 
Propheten Jesaja: "Fйrchte dich nicht, denn ich 
habe dich erlдst; ich habe dich Ьеі dеіпет 
Nатеп gerufen; du bist теіп. " Schrдder, Кіпd 
des zweiten Bildungsweges, versteht diesen Satz 
auch als Notwendigkeit, піетапdеп 

auszugrenzen. Er fйrchte, dass die Gesellschaft 
wieder geschlossener geworden sei fйr 

Menschen, die sich ит Aufstieg Ьетйhtеп. "Es 
тuss Aufgabe fйr uns alle sein, gesellschaftliche 
Schranken abzubauen" (HAZ, URL). 

(2)Der viel zitierte journalistische Ratschlag von 
Joseph Pulitzer "Schreibe kurz - und sie werden 
es lesen. Schreibe klar - und sie werden es 
verstehen. Schreibe bildhaft - und sie werden 
es іт Gedachtnis behalten. " gilt verтutlich fйr 
alle Forтen der пеиеп Medien, sofern das 
Lesen йberhaupt noch gefragt ist und nicht alles 
йЬеr Вilder geht. Ich verтute, das Lesen und 
der einzelne Buchstabe werden auch weiterhin 
ihre Bedeutung behalten (Angela Merkel, URL). 

(З) Von der Mehrwertsteuererhдhung йЬеr das 
Gesundheitssystem, die Kitas und 
Ganztagsschulen bis zur inneren Sicherheit hat 
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der Merkel-Staat seinen Einjlussbereich Stйck 
fйr Stйck ausgebaut. Die Steuereinnahтen 
erreichen gewaltige, ja historisch einтalige 
Diтensionen. Setzt тап die derzeitigen Steuern 
und Sozialabgaben еіптаl ins Verhaltnis zит 
Volkseinkoттen ergibt sich еіпе 

Einkoттensbelastungsquote von 52 Prozent. 
Der тittelalterliche Zehnte, den die Fйrsten einst 
verlangten, war dagegen geradezu еіп 

Steuerparadies. Nun klagte schon Heinrich 
Неіпе: "Der Englander liebt die Freiheit wie 
sein rechtтa/Зiges Weib. Der Franzose wie seine 
Braut - der Deutsche wie seine alte 
Gro/Зтutter. "Doch er ahnte nicht, wie wir selbst 
das GroJЗтйtterchen noch verschтahen. Freiheit 
ist unter allen politischen Kategorien 
hierzulande inzwischen die unbeliebteste 
(Angela Merkel, URL). 
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass jeder 

Aphorismus in den obenerwahnten Beispielen vier 
autosemantische Funktionen erfйllt, die fur den 
politischen Diskurs nicht typisch sind, und zwar 
modellierende, kumulative, nominative und persuasive 
Funktion. Laut einigen Wissenschaftlern gibt es im 
politischen Diskurs sechs Funktionen, die nur im 
politischen Diskurs vorkommen, wie z.B. aktionale, 
reprasentative, argumentative, prognostizierende, 
identifizierende und integrierende Funktion [4; б; 8; 11 ]. 
Demgegenйber sind wir der Meinung, dass alle diese 
Funktionen von Aphorismen йbernommen werden 
kбnnen. Im F olgenden werden die Beispiele angefuhrt, 
in denen Aphorismen argumentative und aktionale 
Funktion erfullen: 
(4)Ebenso wichtig sind engagierte Lehrkrafte. [. .. ] 

Deshalb klingt die Rede Melanchthons йЬеr die 
Leiden der Lehrer ganz aktuell: Wir sind von 
allen Sterblichen ат йbelsten dran ", sagte er. 
Denn die Lehrer hatten die harteste Arbeit, lebten 
іп kйттerlichen Verhaltnissen und тйssten sich 
auch noch тіt Verachtung behandeln lassen, 
nicht nur von den Schйlern, sondern auch von 
ihren Eltern (Angela Merkel, URL). 

(5)Schrдder hat sich zu Steinbrйcks Erтunterung 
etwas Besonderes ausgedacht: Er hat das 
Gedicht "Doktrin" von Heinrich Неіпе fйr ihn 
тitgebracht. "Schlage die Тrоттеl und fйrchte 
dich nicht. ( .. ) Marschiere troттelnd іттеr 



voran, das ist die ganze Wissenschaf(', heifЗt es 
darin. Schrдder schliefЗt mit den Worten: "Peer 
ich finde, Du bist еіп guter Tambour, also 
schlage die Trommel. " Еіп bisschen lauteres 
Trommeln wйnschen sich manche іп der SPD 
von Steinbrйck (НАZ, URL). 
Auf solche Weise lasst sich F olgendes feststellen: 

Einerseits wird das funktionale Potential des politischen 
Diskurses durchAphorismen erweitert, und zwar durch 
ihre autosemantischen Funktionen, was die 
pragmatische Wirkung verstarkt. Andererseits kбnnen 
Aphorismen in einem Diskurs synsemantische 
Funktionen йbemehmen und so ihr eigenes funktionales 
Potential erweitem. 

Im politischen Diskurs gibt es drei kommunikative 
Strategien, namlich die senkende, die erhebende 
Strategie und die Strategie der Bйhnenwirksamkeit [б, 
S. 12]. Jede Strategie йЬt perlokutive Wirkung auf die 
Adressaten aus und dient als Grundlage fйr die 
synsemantischen Funktionen von Aphorismen im 
politischen Diskurs. Веі der ersten Strategie handelt 
es sich um "ein senkendes Spiel", d.h. hier wird ein 
negatives Verhaltnis zu einem Objekt oder zu dem 
Adressaten explizit bzw. implizit ausgedrйckt. Die 
folgenden Beispiele zeugen davon, dass Aphorismen 
mit diesem Zweck im politischen Diskurs gebraucht 
werden kбnnen: 
(6) "Der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst 

entdeckte, machte еіпе Ьдsе Entdeckung ". Dieser 
schneidend scharft Aphorismus Georg Christoph 
Lichtenbergs bringt auf den Punkt, was die 
Begegnung zwischen Europa und anderen 
Kontinenten frйher durchaus kennzeichnete: 
Neugier - ja! Leider auch Habgier und nicht selten 
zugleich Geringschatzung leiteten viele Eroberer, 
hau.fig gepaart mit Ignoranz ап anderen Volkern 
und Kulturen (Monika Grйtters, URL). 

(7)Sie kennen sie alle, die berйhmte Bemerkung 
Humboldts: "Die gefahrlichste aller 
Weltanschauungen ist die der Leute, welche die 
Welt піе angeschaut haben ", soll Alexander von 
Humboldt einmal gesagt haben. Еіпет solchen 
Geist der Ignoranz wollen wir mit dem 
Humboldt-Forum entgegen wirken. Und was fйr 
еіп Geschenk, dass Berlin mit diesen zwei 
Humboldt-Gelehrten groJЗ geworden ist. Der 
" Universitas "-Gedanke Wilhelm von Humboldts 
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und der Begriff des "Kosmos" eines Alexander 
von Humboldt sind іп der Internationalitat 
Berlins gut aufgehoben. Die Neugier auf das 
Fremde, das Andere soll іт stadtraumlichen 
Bezug zu den Zeugnissen unserer europdischen 
Kunst- und Kulturgeschichte gegenйber auf der 
Museumsinsel Gestalt annehmen (Monika 
Grйtters, URL). 
Unter der zweiten, erhebenden Strategie versteht 

man das Streben des Sprechers, sich selbst oder andere 
Menschen zu loben und sie auf eine positive Weise zu 
reprasentieren. Die Strategie wird besonders haufig 
in begrйfienden bzw. lobenden politischen Reden 
gebraucht. Die folgenden Beispiele machen es deutlich, 
dass Aphorismen diese positive Wirkung verscharfen 
kбnnen: 

(8)Der frйhere Regierungschef wirkte еіп wenig 
angespannt auf der Kanzel іп ungewohnter 
Umgebung. Seine Stimme klang mitunter belegt, 
den vorbereiteten Text veranderte er nicht. Zu 
Krisen іп Gaza oder der Ukraine auJЗerte er 
sich nicht. Wer wollte, konnte Bemerkungen als 
Kritik ап Angela Merkel verstehen. Schrдder 
zitierte Jesajas: "Das ist еіпе Sprache, so 
kraftvoll und eindeutig, wie тап sie sich heute 
auch und gerade іп der Politik wйnschen 
wйrde. " Ап anderer Stelle sagte der 
Sozialdemokrat, Aufgabe politischer Fйhrung 
sei es, fйr Ziele "durchs Feuer zu gehen ". Und 
zu riskieren, nach unpopularen Beschlйssen 
nicht wiedergewahlt zu werden (HAZ, URL). 

(9)" Wir Europaer, wir sind zu unserem Glйck 
vereint" - so haben es die Staats- und 
Regierungschefs 2007 zum 50. Geburtstag der 
Romischen Vertrage formuliert. Diesen Satz 
dйrfen wir піе vergessen, wie groJЗ дkonomische 
Herausforderungen auch immer sein тдgеп. Es 
bleibt gйltig und wird gйltig bleiben: Wir 
Europaer sind zu unserem Glйck vereint (Angela 
Merkel, URL ). 
Веі der Anwesenheit von Zuhбrern geht es 

hauptsachlich um die Strategie der Bйhnenwirksamkeit: 
Das ist eine "theatralische" Behandlung der Situation, 
die als Drama betrachtet wird und in der die Menschen 
einen bestimmten Eindruck aufeinander machen. Im 
F olgenden werden Beispiele angefйhrt, in denen 
Aphorismen mit diesem Ziel verwendet werden: 
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(lO)Lieber Herr Bohmer, ich Ьіп beauftragt worden, 
wenig zu sagen, was mit Ihnen persдnlich 
zusammenhangt, weil es ja еіп Empfang der 
Landesregierung ist. Aber wenn тап Ьеі der 
Landesregierung ist, darf тап, glaube ich, 
auch dem Landesvater gratulieren: Alles Gute 
zum 75. Geburtstag. Auf der йberreichten 
Briefmarke war auch einer Ihrer genialen 
Sprйche zu lesen: Neben " Wir werden das Kind 
schon schaukeln" " Wir stehen frйher auf" 
Jeder, der aus dem Osten stammt, weifЗ, was 
damit gemeint ist. Die іт Westen haben es 
vielleicht auch schon gemerkt. Es ist jedenfalls 
еіп besonderes Gйtezeichen (Angela Merkel, 
URL). 

(11) Die Freundschaft zwischen unseren Landern 
ist eng und unverbrйchlich. Und doch mйssen 
wir uns immer wieder daran erinnern, dass sie 
alles andere als selbstverstandlich ist. Denn 
nach zwei verheerenden Weltkriegen und dem 
von Deutschland begangenen Zivilisationsbruch 
der Shoah war dieser Weg alles andere als 
vorgegeben. Dennoch ging Amerika mit 
ausgestreckter Hand auf uns zu. Die 
Wegmarken fйhrten von den Rosinenbombern 
йЬеr das Bekenntnis von Kennedy "Ich Ьіп еіп 
Berliner!" bis hin zur Aujforderung "Rеі(Зеп 
Sie die Mauer nieder!" von Prasident Reagan. 
Es ist еіп langer Weg gewesen, bis wir 
schliefЗlich gemeinsam іп Freiheit vereint waren 
(Angela Merkel, URL). 

In unserer Untersuchung unterscheiden wir auch 
die omative, oder verschбnende, Funktion als eine der 
synsemantischen Funktionen von Aphorismen, die im 
Rahmen der Strategie der Bйhnenwirksamkeit erfйllt 
werden kann: 
(12) Die Rolle der Kultur fйr die deutsch-polnischen 

Beziehungen und Ьеі der Versдhnung zwischen 
unseren beiden Landern kдппеп wir gar nicht 
hoch genug einschatzen. Die Kultur ist Motor 
unserer engen Partnerschaft, sie stiftet 
Verbindungen zwischen beiden Gesellschaften. 
Каит einer hat das schдner gesagt als 
Friedrich Schiller: "Die Kunst ist еіпе Tochter 
der Freiheit" (Monika Grйtters, URL). 

Zusammenfassend lasst sich festhalten, dass 
Aphorismen als kurze Aussprйche bezeichnet werden, 
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die eine verallgemeinemde Schlussfolgerung enthalten, 
eine Urheberschaft aufweisen, Konzepte von 
Prazedenztexten objektivieren und zu dem Oberbegriff 
"Eptonyme" gehбren. Im politischen Diskurs erfullen 
Aphorismen ihre eigenen autosemantischen Funktionen 
von Eptonymen und von Prazedenztexten, die die 
Grenzen des funktionalen Feldes im politischen Diskurs 
йberschreiten und dieses Feld mit kumulativer, 
modellierender, nominativer und persuasiver Funktionen 
erweitem. Das heifit, diese vier Funktionen vergrбfiem 
das funktionale Potential des politischen Diskurses. In 
der vorliegenden Untersuchung wurde auch festgestellt, 
dass Aphorismen im politischen Diskurs neue, 
synsemantische Funktionen йbemehmen, die fur diesen 
Diskurs typisch sind, und auf solche Weise ihr eigenes 
funktionales Potential erweitern. Pragmatische 
Funktionen von Aphorismen werden dazu auf Basis 
von Hauptkommunikationsstrategien des politischen 
Diskurses realisiert. 

Die erhaltenen Ergebnisse bestimmen weitere 
Perspektiven der Forschung von pragmatischen 
Funktionen von Eptonymen und von Konzepten, die in 
bestehenden Strategien und Taktiken des politischen 
Diskurses verbalisiert werden. 
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МОДАЛЬНІ СЛОВА ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ 

СУБ'ЄКТИВНОЇ МОДАЛЬНОСТІ: 

ПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Ю.В. Жерліцина (Харків) 

У статті описано сучасні погляди на явище модальності у лінгвістиці. Модальність розглянуто у комуніка

тивному аспекті з урахуванням її впливу на формування значення висловлення. Особлива увага приділяється 

суб'єктивній модальності та одному із засобів її вираження - модальним словам. Останні досліджуються 

у прагматичному аспекті з поділом за типами суб'єктивної модальності. 

Ключові слова: висловлення, модальні слова, прагматичний аспект, суб'єктивна модальність, типи мо

дальносn. 

Жерлицьша Ю.В. Модальнь1е слова как способ вЬІражения субьективной модальности: праг

матический аспект. В статье описань~ современнь1е взглядь1 на явление модальности в лингвистике. 

Модальность рассматривается в коммуникативном аспекте с учетом ее влияния на формирование значения 

вЬІсказь1вания. Особенное внимание уделяется субьективной модальности и одному из способов ее вь1раже

ния - модальнь1м словам. Последние исследуются в прагматическом аспекте з разделением по типам субьек

тивной модальности. 

Ключевь1е слова: вЬІсказь1вание, модальнь1е слова, прагматический аспект, субьективная модальность, 

типь1 модальности. 

Zherlitsyna Yulia. Modal Words As Means Of Subjective Modality Expression: Pragmatic Aspect. In this 
article the modem views upon the phenomenon of modality in linguistics are described. Modality is researched in 
the communicative aspect taking into account its influence the utterance meaning building. In the focus of attention 
is subjective modality and one of its expression means - modal words. The least are analyzed in the pragmatic 
aspect according to the division into types of subjective modality. 

Кеу words: modal words, pragmatic aspect, subjective modality, types of modality, utterance. 

Статус модальності як одного з найбільш дис

кусійних явищ у різних галузях сучасних наук ви

значає з однієї сторони актуальність дослідження 

цієї категорії, а з іншої - її неоднозначність. Її уні-
. . . . 

версальюсть 1 когютивна природа доводяться ~сну-
ванням модальності у багатьох науках, які керу

ються принципом антропоцентричносп, таких як 

філософія, логіка, психологія, лінгвістика, що зумов-
. . 

лює актуальн1сть анашзу вищезазначеного яви-

ща. Попри численних спроб винайти єдине визна

чення означеному явищу, виявити способи її реалі

зації, функції і роль у процесі комунікації, думки 

вчених все ж різняться щодо багатьох моментів 

у багатомірній структурі поняття «модальність». 

Отже, мета даної статті полягає у спробі сис

тематизувати погляди на поняття 'модальність' та 
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визначити місце модальних слів у низці засобів 

вираження суб'єктивної модальності. Об'єктом 

є модальні слова німецької мови. Предмет дослі

дження у межах даної статті - властивості модаль

них слів як засобів вираження суб'єктивної модаль

ності. Аналіз модальних слів здійснюється на ма

теріалі драматургічних текстів сучасної німецької 

мови. 

Модальність (від лат. modus - 'міра, спосіб') 

[15] є особливим способом організації дійсності. 
Її понятійною базою стали логіко-філософські 
засади. У логіці модальність є характеристикою 

. . 
судження у залежносп вщ ступеню достоюрносп, 

яка у ньому виражена. У цьому руслі судження 

розрізняються мірою зв'язку між суб'єктом і пре

дикатом. У логіці будь-яке предикативне відношен-



ня потрапляє у поле модальності [16, с. 53-57]. 
У лінгвістиці фундаментальну теорію про мо

дальність речення було розроблено швейцарським 

вченим Ш. Баллі. Судження, за його думкою, ба

зується на двох невід'ємних сутностях - диктумі 

й модусі [4, с. 44]. Під диктумом розуміємо уяв
лення про навколишній світ, тобто ментальні утво

рення, що знаходять своє вираження у реченні/вис

ловленні у вигляді субстантивних одиниць. Моду

су вІДводиться роль корелятивного оператора мен

тальними сутностями і тому вона є необхідною 

умовою Існування значення висловлення. 

(l)Das hattest dи ипs jetzt aber wahrscheinlich gar 
nicht verraten sollen, oder doch? (Це, однак, 
тобі взагалі не слід було б нам зараз імовір

но видавати, так?) 

(Corte: Die Ratte, S. 80) 
Диктумним компонентом у цьому прикладі 

є стан речей, що існує деякий суб'єкт «ти», об'єкт 

«МИ>> та <ще», дія «видати щось», обставина часу 

«зараз». Модусний компонент виявляється у ха

рактері зв' язку цих диктумних складових через 

умовний спосіб, модальне дієслово <<Треба», запе

речення, модальну частку «однак», модальне слово 

«ІмовІрно». 

Продовження цієї думки знаходимо у науково

му здобутку В.В. Виноградова: кожному реченню 

властиве модальне значення як конструктивна 

ознака, тобто кожне речення містить вказівку 

на відношення до дійсності. Існування модальності 

зумовлено необхідністю відображення дійсності 

у певній формі висловлення, тобто наповнення інто

наційних схем тим чи іншим синтаксичним значен

ням [11, с. 53-87]. Н.Д. Арутюнова розвиває дум
ки Ш. Баллі про диктум і модус у концепцію про

позиції як інваріанту комунікативного значення 

та пропозиційного ставлення як цільової площини 

висловлення [3, с. 106]. 
Слід зазначити, що серед усіх класифікацій видів 

модальності широке вживання набув поділ модаль

ності на об'єктивну і суб'єктивну [1; 13; 19; 27]. 
Точкою відправлення розмежування модальності 

слугують засоби її вираження: об'єктивна мо-
. . . 

дальНІсть передається переважно дІєсшвним спо-

собом, проекцією суб'єктивної модальності у ре

ченні є лексичні засоби її вираження - модальні 

слова. Розуміння необхідності такого виділення 
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видів модальності знаходимо у функціонально

семантичному підході [7; 9; 10; 12; 20; 25]. Цент
ральним поняттям тут є семантичне поле. Понят

тя <шоле» було запозичено з лексикології, де воно 

включає об' єднання слів, близьких за значенням 

[25, с. 122]. Модальне поле структуроване за окре
мими блоками, кожен з яких може мати різно

манітні засоби вираження відношення до дійсності: 

можуть описувати його характер, ступінь осягнення 

або бажаності, або виступати у поєднанні. У ме-
. . . 

жах кожного поля Існують типою модальНІ схеми 

можливості, необхідності, умовності, імператив

ності тощо [8, с. 1 О]. Набір мовних засобів для 
вираження модальності визначає національні особ

ливості її існування як категорії систем природних 

мов. Ідеться про лексичні, граматичні й фонетичні 

засоби вираження модальності. В системі німець

кої мови виокремлюють такі засоби вираження 
. . . 

модальносп, яю належать до рІзних площин мови: 

1) морфологічна - категорія способу; 

2) площина словосполучень - сполучення з мо

дальними ДІєсловами; 

3) площина словосполучень - граматикалізовані 

ідіоматичні сполучення haben + zи + Infinitiv, sein 
+ zи + Infinitiv; 

4) площина морфологічної форми слів - транс

позиція часових форм Futurum І і 11; 
5) площина лексичного значення слів - модальні 

слова[25,с. 122-123]. 
Значними для подальшого дослідження МС 

як засобів вираження суб'єктивної модальності 
. . . . 

у дІалопчному дискурсІ є висновки, що модальНІсть, 

яка має психолінгвістичний статус, виявляє на-
. . . . . 

ЯВНІСТЬ двох планш - КОГНІТИВНОГО І комуНІкатив-

ного. При цьому процес виокремлення певного 
. . 

модального значення у свІДомосп представлено 
. . . 

у когНІтивному аспект~, а втшення окресленого 

наміру належить до комунікативного плану. У про-
. . 

цесІ моделюваняя еташв виникнення мовленнє-
. . . 

вого акту модальносп надається мІсце мІж моти-

вацією і лінгвістичною побудовою висловлення 

[2, с. 10-21]. Модальні форми виступають засоба
ми вираження комунікативної інтенції мовця 

у різних видах мовленнєвих актів [7, с. 11]. Тож 
модальність виникає у комунікації. 

Для кращого розуміння комунікативного плану 

модальності доцільно звернутися до теорії мовлен-
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нєвих актів. За Дж. Остіном, структура мовленнє

вого акту є трирівневою: локутивний акт як факт 

вимовляння висловлення, іллокутивний акт -
втілення певної дії у протилежність до власне акту 

вимовляння, перлокутивний акт - бажання здійсни

ти вплив і отримати певний ефект від реалізації мов

леннєвого акту [18, с. 86-88]. 
Приміром, у наступному дискурсивному фраг-

. . . 
мент~ локутивним актом є промовляння ВІДПОВІД-

них звуків даного висловлювання. Іллокутивний акт 

реалізується у прояві асерції. Перлокутивний акт 

полягатиме у намІрІ переконати у великодушносп 

певної дії, про яку йдеться. 

(2)Das ist wirklich aиJЗergewдhпlich grojЗzйgig 
(Це дійсно надзвичайно великодушно). 

(Corte: Die Ratte, S. 114) 
Ключовим для успішності мовленнєвого акту 

як складної єдності артикуляційних і ментальних 

дій виявляється саме іллокутивний акт. Основна 

мета мовця - донести свій намір до слухача, тому 

мовець має знайти такі засоби, які зроблять його 

намір явним [7, с. 141]. 
Інтенціональність є рисою дискурсу, яка позна

чає спрямованість на певний об'єкт зовнішнього 

світу і таким чином надає дії осмисленості, вона 

є необхідною умовою реалізації мовленнєвого акту. 

У широкому розумінні інтенція охоплює долокутив

ний рівень мовленнєвого акту, на якому має місце 

вибір необхідних характеристик спілкування для 

реалізації комунікативних цілей. У сучасних студі

ях це поняття вживається найчастіше у вузькому 
. . . . . 

розумшю як намІр мовця, шлокутивна цшь мовлен-

ня. При цьому інтенція відіграє роль своєрідного 
. . . . . 

моста мІж шлокуцІєю І перлокуцІєю, адже остання 

містить намір мовця вплинути на співбесідника 

своєю мовленнєвою дією. За характером виражен

ня у мовленнєвому акп штенції поділяється на ре

презентаційні, представлені власне пропозиційним 
. . . . 

змІстом, І комуюкативю, що зумовлюють мовлен-

нєву комуюкацІю. 

Мовець, продукуючи той чи інший іллокутив

ний акт з певним пропозиційним змістом, разом з 

тим виражає своє ставлення до останнього: чи то 

переконання, чи то намір, чи то бажання, або задо

волення [22, с. 120]. І.М. Кобозева підкреслює, що 
головним засобом позначення інтенцій є предика

ти пропозиційного ставлення і їхні абстрактні 
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деривати, такі як думка, прагнення, бажання тощо 

[14, с. 33]. Про іллокутивну силу висловлення мо-
. . . . . 

жуть сигналІзувати, крІм дІєсшв, присшвники, при-

слівникові звороти та фразеологізми. Додання 

до висловлення модального прислівника/модаль

ниого слова змінює його іллокутивну силу. Таким 
. . . . 

чином, ми наююємо, вселяємо ТІ чи ІНШІ почуття 

та ідеї, приводимо до висновку, передбачаємо хід 

подій, виражаємо намір, даємо обіцянку тощо [ 18, 
с. 71-72]. 
У наступному прикладі окрім констатації фак

ту, що Нік розповів жарт неналежним чином, він 

додає також свій сумнів щодо цього. 

(3) Richard: Gиter Witz, herrlicher Witz. (Ріхард: 

Гарний жарт, прекрасний жарт) 

(Corte: Die Ratte, S. 135). 
Nick: Ich habe іhп vielleicht пicht so gиt erzдhlt. 
(Нік: Я його мабуть не так добре розповів). 

Належачи до нереферентних слів через їхню 

властивість передавати інформацію суто прагма

тичної, а не денотативної природи, модальні слова 

є індикаторами інтенцій мовця. Через те, що такі 
. . 

слова мають знижену комуюкативну значущІсть, 

їх слід віднести до засобів імпліцитної передачі 

інформації, які відображають епістемічні або ак

сіологічні оцінки мовцем стану речей, що знахо

дить вираження у пропозиції, або окремих аспектів 

мовленнєвого акту [14, с. 63-69]. 
Ш. Баллі поділяє операції мислення, тобто мо

дальне оформлення висловлення на судження про 

факт (що належить до розуму), судження про 

цінність факту (площина почуття), виявлення волі 

(волітивний вимір) [4, с. 43]. У логічній класифі
кації модальності, яку перенесено на концепцію 

інтенціональності, виділяють епістемічну (емпі

ричні знання), докзастичну (віра), алетичну (мож

ливість/неможливість істинності змісту пропо

зиції), аксіологічну (оціночний та емотивний ком

понент) і деонтичну (можливість, обов' ок, право) 

модальність [23, с. 62]. Згідно із зазначеними 
. . . 

вище даними, ешстемІчна, докзастична І алетич-
. . 

на модальюсть втшюється у асертивних типах 

пропозиційних ставлень, деонтична - у волітив

них, аксіологічна - у емотивних [6, с. 31-32]. 
Отже, у нашому дослідженні ми користуємося 

саме цією класифікацією: 

1) асертивні модальні слова: 



(4)Da wtire іт Bedarfsfall еіп Hebel fйr ипs, 
eveпtиell (Тоді для нас була б у разі потреби 

якась підпора, можливо). 

(Dorst: Неп Paul, S. 125) 
(5)Ja, das kдппеп Sie verlaпgeп, selbstversttiпdlich 

(Так, це Ви можете вимагати, зрозуміло). 

(Dorst: Неп Paul, S. 107) 
2) волітивні модальні слова: 

(6)Aber іп dieseт Fall тиss ich Sie wirklich bitteп -
(Але у цьому випадку я дійсно повинен по

просити-). 

(Dorst: Неп Paul, S. 105) 
3)емотивнімодальніслова: 

(7)1ch kапп тісh jetzt leider gar пicht ит Sie 
kйттеrп (Я зовсім не можу, на жаль, зараз 

про Вас потурбуватися). 

(Dorst: Неп Paul, S. 105) 
(8)Jch gehe jetzt besser (Я~ зараз піду). 

(Harbeke: Der Himmel ist wеіЯ, S. 207) 
Дж. Остін наголошує на тому, що у процесі мов

леннєвої діяльності комуніканти часто почувають 

потребу до вираження емоцій і своїх ставлень. 

І через те, що іншим людям складно розпізнати 

наші почуття та бажання, зазвичай ми потребує

мо повідомити про свій внутрішній стан, що при

зводить до вживання перформативних конструкцій 

[18, с. 73]. Оскільки модальні слова є маркерами 
таких ставлень, ми робимо висновок про їх іллоку

тивну природу. 

Серед прагматичних різновидів висловлення 

виявляється можливим також розподілити їх на ре

ферентні дескрипції, що апелюють до реального 

стану речей, і нереферентні дескрипції, які нале

жать до бажаних або передбачуваних, але не фак

тичних ситуацій [17, с. 153]. 
Отже, модальність - це категорія, яка співіснує 

. . . 
з предикативюстю, виражає вщношення зм1сту вис-

ловлювання до речей у дійсності і є комбінацією 

лінгвокогнітивних (породження думки, почуття, 

спонуки, вибір схеми і семантичних засобів вис

ловлювання) і прагматичних (вираз засобів ви-слав

лення з певною інтенцією) процесів; її багатомірна 

палітра засобів вираження утворює функціональ

но-семантичне поле, елементи якого належать до 

об'єктивної і суб'єктивної модальності. Останню 
. . 

у мовленю репрезентують переважно модалью 

слова, які поділяються за типами пропозиційних 
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ставлень та виявляються маркерами іллокутивної 

сили висловлення. У перспективі дослідження 

доцільно буде розглянути модальні слова у якості 

маркерш шлокутивної сили висловлювання з опо

рою на їх вищезазначену класифікацію згідно з ти

пами модальносп. 
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СЕМАНТИКА 1 ПРАГМАТИКА ДИСКУРСУ 

УДК811.111'42 

ПРИЙОМИ ТА ЗАСОБИ РЕАЛIЗАЦIЙ 

ДИРЕКТИВПОI МОВЛЕПН€ВОI CTPATEГII СУДДI 

В АМЕРИКАПСЬКОМУ СУДОВОМУ ЗАСЩАПНI 

О. О. Кобзева (Харкiв) 

СтаТТЮ присвячено аналiзу специфiки реалiзацii: директивноi: мовленневоi: стратегii:, використовуваноi: суд

дею в американському судовому засiданнi. Вивчення автентичних скриптiв таких засiдань дозволило виокре

мити тi висловлення суддi, метою яких е спонукання до невербальноi: дii:, та визначити тактику директивноi: 

мовленневоi: стратегii: як спонукальну. 3 'ясування особливостей тактичних засобiв засвiдчило наявнiсть 
у межах цiei: тактики двох прийомiв - жорсткого та нежорсткого спонукання, з характерним для кожного 

набором мовних i мовленневих засобiв. Результати дослiдження засвiдчили, що до особливостей мовлення 
суддi належить використання прийому жорсткого спонукання, що узгоджуеться з рольовими правами цього 

учасника, але виходить за межi загальноi: лiнгвокультурноi: норми. 

Ключовi слова: американський судовий дискурс, жорстке/нежорстке спонукання, засiб, прийом, 

стратепя, суддя, тактика. 

Кобзева Е.А. Приемы и средства реализации директивной речевой стратегии судьи в американ

ском судебном заседании. Статья посвящена анализу специфики реализации директивной речевой страте

гии, используемой судьей в американском судебном заседании. Изучение аутентичных скриптов таких засе

даний позволило выделить те высказывания судьи, целью которых является побуждение к невербальному 

действию, и определить тактику директивной речевой стратегии как побудительную. Выявление особеннос

тей тактических средств засвидетельствовало наличие в пределах этой тактики двух приемов: жесткого 

и нежесткого побуждения, с характерным для каждого набором языковых и речевых средств. Результаты 

исследования засвидетельствовали, что к особенностям речи судьи принадлежит использование приема 

жесткого побуждения, которое согласовывается с ролевыми правами этого участника, но выходит за преде

лы общей лингвокультурной нормы. 

Ключевые слова: американский судебный дискурс, жесткое и нежесткое побуждение, прием, способ, 

стратегия, судья, тактика. 

Kobzeva О.О. Judge's Directive Speech Strategy Methods and Means in American Trial. The article deals 
with the specific features in realization of directive speech strategy used Ьу judge during the trial in American court. 
This study of authentic scripts of sittings gave the opportunity to single out those utterances of judge, the aim of 
which is inducement to the unverbal action and to define the tactic of directive speech strategy as urging. The study 
into the nature oftactic means testified а presence oftwo tactical methods within this tactic: strict and soft inducement. 
Research results have shown that the usage of strict inducement means in related to the of judge's speech activity 
coпesponds to his role rights, but lies beyond the scope of general of language cultural norm. 

Кеу words: American courtroom discourse, judge, means, strategy, strict and soft inducement, tactics. 

До актуальних дискурсологiчних проблем 

належать, з одного боку, дослiдження особистос

тей спiлкування у правовiй сферi, а з iншого боку, 
. . . 

розвщки у царию стратепчного аспекту розумо-

во-комунiкативноi: взаемодii: iндивiдiв. На перетинi 
. . . 

цих важливих напрямш дискурсолопчного анашзу 

© Кобзева О.О., 2015 

постае завдання виявлення та вивчення стратегiй 

1 тактик юридичного, зокрема, судового дискурсу, 
. . 

яке вир1шусrься у низц1 сучасних праць на мате-

рiалi рiзних мов [ 1; 11]. Але вивчення досвiду цих 
студiй разом iз аналiзом юридичноi: науковоi: лiте

ратури демонструе певне протир1ччя: хоча голову-
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ючу роль у судовому засщаню має суддя [З; 7], 
мовознавчі дослідження акцентують стратегії та 

. . 
тактики ІНших учасниюв, а саме: адвокатш 1 про-
курорів. Намагання усунути це протиріччя й до

повнити досить фрагментарний аналіз вербалізо

ваної розумово-комунікативної діяльності судд1 шд 
. . . 

час судового засщання, у нашому досшдженю ви-

значило поставлену мету - аналіз стратегій та так-
. . 

тик судд1 в американському судовому дискурс~. 

Дослідження проводиться на автентичному 
. . . 

матер~аш - скриптах реальних судових засщань, 

розміщених на спеціальних сайтах або сайтах окре

мих судів (див. докладніше [4]). 
Систематизація теоретичного досвіду дозво

лила визначити глобальну та локальні стратегії 

судді [5]. До останніх, згідно наших даних, нале
жить стратепя розпорядження. 

Виходячи з того, що суддя керує як власне су

довим процесом, так і процесом комунікації як його 

втіленням, мовленнєві стратегії локальної стратегії 
. . 

розпорядження уважаємо за доцшьне розподшити 
. . . 

на комуюкативну, спрямовану на оргаюзац1ю влас-
. . 

не судового процесу, та метакомуюкативну, зор1єн-

товану на організацію комунікації в його межах. 

Оскільки суддя забезпечує важливе керівництво 

в стимулюванні перебігу судового процесу, комуні

кативна мовленнєва стратепя кореспондує з розпо

рядженням, тому в межах мовленнєвої стратегії 

ЛСР наявні комунікативна (директивна) та ме

такомунікативна мовленнєві стратегії: Аналіз 

фактичного матеріалу засвідчив, що кожна з них 

реалізується низкою тактик або ж однією тактикою. 

Комунікативна (директивна) мовленнєва 

стратегія репрезентована лише однією тактикою, 

а саме тактикою спонукання. Ця тактика, спрямо

вана на спонукання адресата до виконання певної 

дії, реалізується прийомами жорсткого та не

жорсткого спонукання. 

Прийом жорсткого спонукання, пряме та ка

тегоричне волевиявлення адресанта до дії, яку має 

виконати адресат, передбачає використання пря

мих директивш такого прагмасемантичного типу 

як наказ, який передбачає обов'язковість виконан

ня дії, до якої спонукають слухача, тобто в остан

нього немає вибору- здійснювати дію чи ні. Отже 

накази вживаються в певних комун~кативних 
. . . 

ситуац~ях, зокрема, вщповщно до посадових повно-
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важень, суддя має право висловлювати накази 
. . 

в процес~ судового засщання. 

Засобами наказу як прийому жорсткого спо

нукання виступають прості спонукальні речен

ня, розповідні речення, до складу яких входять 
. . . 

ДІєслова 1з семантикою спонукання та модалью 

дієслова у стверджувальній (заперечній) формі; 

складні (складносурядні та складнопідрядні) 

речення з різними видами зв'язку, номінативні 

та неповні речення. 

Розглянемо послідовно усі ці засоби, зареєст-
. . . 

роваю в нашому досшдницькому корпус~: 

• прості спонукальні речення дієсловом 
у стверджувальній формі (приклад 1) або у запе
речній формі (приклад 2): 
(1) "Call уоиr пехt witпess." (Case № 6:01-cr-134-

0rl-ЗlDAB, р. 10/644); 
(2) "Апd dоп 't go slowly for the beпe.fit of опlу 

the coиrt" (Case № 11 CV 1279, р. 26). 
• прості спонукальні речення мають непо

ширену (приклад З) або поширену структуру (при

клад 4): 
(З) "Соипsеl, reiterate it! " (Case № 04-CV-1067-

REB-CBS); 
(4) "Fиrther bиsiпess Ьу the defeпse, Mr. Wesoky" 

. (Case № 04-CV-1068-REB-CBS). 
• прості розповідні речення з дієсловами спо

нукальної семантики і модальними дієсловами 

(у заперечній формі), наприклад: 

(5) "We will go forward with it тотепtаrіlу, Ьиt іп 
the iпtervals І woиld иrge that уои at least 
coпsider what I've said" (Case № 98-055911, 
р. 17); 
- to Ье sиpposed, це дієслово дозволяє уника

ти вживання лексем з більш сильним значенням 

облігаторності: 

(6) "Уои are sиpposed to do it." (Case № 04-CV-
1067, р. 26871, с. 148); 
Представляючи дію, до якої суддя спонукає 

. . 
ІНшого учасника судового засщання, не як свою 

особисту вимогу, а як загальноприйняту норму, 

суддя тим самим знижує директивюсть свого ви

словлювання. Подібна імперсоналізація є одним 

із найважливіших тактичних прийомів у процесі 

судової комунікації. 

Серед модальних дієслів у заперечній формі, 

які виражають жорстке спонукання, найбільш вжи-



ваними виявились таю: 

- тау поt; 
(7) "Уои тау поt discиss this case, this trial, these 

claiтs, these parties with апуопе, period. " 
(Case№ 04 Civ. 9194, 11.05 с. 64); 
- тиst поt; 

(8) "Уои тиst follow the law ... " (Case № CR 10-
223, р. 69). 
• складні (складносурядні та складнопід

рядні) речення з різними видами зв' язку, що містять 

спонукальн1елементи,наприклад: 

(9) "Mr. Вrеппап, dоп 't tell the coиrt what уои were 
told, otheпvise І react to the objectioп .first before 
уои proceed." (Case № 98 Cr. 1023, р. 46). 
- безсполучникові складносурядні речення: 

(10) "І urge the parties to do that, because І believe 
both соипsеl are expert іп this area апd 
certaiпly far тоrе expert thaп І. " (Case № 98-
055911, р. 17); 

(11) "Speak іпtо the тіkе so everybody сап hear 
уои." (Case № 6:01-cr-134-0rl-3 lDAB, р. 5/ 
639). 

(12) "This is поt а depositioп, this is а trial іп 
Federal Coиrt, stop it. Do уои ипderstaпd?" 
(Case № 04-CV-1067-REB-CBS, р. 75 /762). 
У межах прийому жорсткого спонукання за

соби наказу також подані нестандартними син

таксичними структурами, а саме: номінативни

ми реченнями та неповними реченнями. Розгля

немо послідовно вживання цих структур як засобів 

прийому жорсткого спонукання 

• номінативні речення; 
У лінгвістичних розвідках встановлено, що ди

рективна функція є характерною для називних або 

номінативних речень англійської мови, де експлі

цитного вираження дістає: 1) агент дії; 2) (номіна
лізована) дія; 3) об'єкт дії; 4) локатив дії; 5) інстру
мент дії; 6) умовний сигнал до дії, з яких найбільш 
частотними в межах директивної тактики є об'єкт 

дії, як у прикладі (13), або умовний сигнал до дії, 
як у прикладі (14): 
(13) "Goverптeпt's first witпess." (Case No. 05-

CR-162, р. 20); 
(14) "Cross ехатіпаtіоп." (Case No. 05-CR-162, 

р. 46); 
• неповні речення. Ці синтаксичні структури 

є еліптичними, оскільки являють собою неповну 

СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ДИСКУРСУ 

форму стандартного спонукального речення, на

приклад: 

(15) "Aпythiпg froт the defeпse, Mrs. Kиchler? 
MS. KUCHLER: Yes, Jиdge .. " (Case № 04-CV-
1067-REB-CBS, р. 55 І 742). 
Нежорстке спонукання як прийом директив

ної тактики кореспондує з менш категоричним та/ 

або непрямим волевиявленням. Цей прийом має 

ширший потенціал вербального втілення та спи

рається на реалізацію двох груп засобів, а саме: 

(1) наказу, що містить маркери мітигаціі; (2) 
інших спонукальних висловлень (прохань, пропо

зицій тощо). 

Розглянемо детальніше ці групи засобів, зареє

строваних у корпус~ шюстративного матеріалу: 

• висловлення наказу, що містять маркери 
мітигації; 

Визначаючи мітигацію як пониження інтенсив

носп шлокутивної сили висловлювання, що зумов

лене певними соц~альними параметрами мовлен

нєвого контакту: нормами 1 правилами, що врегу
льовують мовленнєву поведінку комунікантів, за

безпечуючи при цьому успішність та ефективність 

реалізації інтенцій у спілкуванні [ 6], автори чисель
них досліджень описують її маркери [8; 9; 12 та 
ін.]. Пом'якшення (mitigation) є найважливішим 
засобом взаємодії в процесі комунікації ('basic 
interactive dimension' of spoken language') [10, с. 25]. 
Аналіз засобів мітигації у мовленні судді з метою 

пом'якшення спонукання засвідчив, що вони охоп

люють дю групи. 

До першої групи належать одиниці, орієнто

вані на мовця (І thiпk І 1 sиppose І 1 ат 
woпderiпg), мінімізатори (jиst а secoпd, а spot, а 
little, а bit), маркери ввічливості (please, kiпdly, 

thaпk уои), лексичні заповнювачі пауз (well, поw 
well, so), модальні модифікатори із значенням сум
ніву, жалю (І'т afraid, тауЬе, perhaps, probably); 
до другої групи - спонукання у формі питального 

речення з прямим порядком сшв та шверсивного 

питального з модальними дієсловами (окрім тиst), 

кінцеві формативи, використовувані для підтверд

ження згоди співрозмовника і взаєморозуміння 

(right, will уои, woиld уои) або одиниці, орієнто
вані на слухача (Do уои thiпk І Woиld уои тіпd), 
використання минулого або майбутнього часу 

. . 
зам1сть тепер1шнього, використання пасивного ста-
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ну,питальні речення фразеологізованої структури 

(Why don't+ Pr+ Inf; Why not +lnf; What do/would/ 
you say+ Pr/N+ V ... ) [2]. 

Розглянемо усі ці маркери детальніше: 

- лексик0-синтаксичні модифікатори 

(І thiпk І І sиppose І І gиess І І believe та ін.) слу
жать важливим засобом зниження прямолінійності 

висловлювання, з їх допомогою суддя суб'єктивує 

свою думку і оцінку. Найбільш поширеними у мов

ленні судді є вирази з дієсловом thiпk, наприклад: 

(16) "І thiпk what we have to do at this роіпt is 
assess." (Case № CR 10-223, р. 50). 
- мінімізатори (little, а little, а bit, sтall) 

зменшують «ціну» послуги або скоєної на користь 

мовця дії, зменшують «загрозу» і таким чином зни

жують ступінь впливу на адресата. Аналіз фактич-
. . . 

ного матер~алу засвщчує поодиною випадки вико-

ристання мінімізаторів. Так, наприклад: 

(17) "Апd theп І пееd уои to jиst slow dowп а little 
bit апd give hіт а сhапсе to .fiпish his qиestioп 
before уои start уоиr aпswer. " (Case № CR 
10-223, р. 167). 
- маркери ввічливості, наявні тоді, коли ад

ресант все ж таки використовує імператив, але він 

пом'якшується модифікаторами одним чи декіль

кома, наприклад: 

(18) "Please Ье seated. "(Case № 04-CV-1067-REB
CBS, р. 3 І 690). 

(19) "Go ahead, please." (Case № 04-CV-1067-
REB-CBS, р. 37 І 724). 

(20) " ... please do so. Апd it appears that уои are. 
Thank уои." (Case № 04-CV-1067-REB-CBS, 
р. 52 І 739). 
Важливо відзначити, що please в англійській 

мові не вважається ефективним модифікатором 

імперативу. Ефект пом'якшення спонукання дося

гається тільки в комбінації please з іншими засо
бами (у питальних речень в поєднанні з coиld або 

woиld); вживання на початку пропозиції слова 

please посилює прохання [6, с. 118], що характер
не й для мовлення судді, наприклад: 

(21) "Ladies апd gепtlетеп, please Ье patieпt with 
иs. We shall поt Ье loпg. "(Case № 04-CV-l 067-
REB-CBS, р. 37 І 724). 
- модальні модифікатори із значенням сум

ніву, жалю. Серед модальних модифікаторів ви-
. . 

дшяється також група одиниць 1з значенням сум-
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ніву, імовірності, жалю: І 'т afraid, тауЬе, perhaps, 
probably, possibly. Їх вживання у висловленнях, 
що спонукають до дії, вносить частку сумніву 

в можливості (у проханні) або необхідності (в по

раді) реалізації спонукальної дії. Наведемо приклади 

використання модальних модифікаторів у суддів

ському мовленю: 

(22) "І doubt уои сап" (Case № 11 Civ. 1279 (ALC, 
р. 19); 
- спонукання у формі питального речення 

з прямим порядком слів та інверсивного пи

тального з модальними дієсловами (окрім тиst), 

Для цього використовуються різні мовні засо

би: оформлення директиву у вигляді питання, 

що надає висловлюванню опосередкованості та 

опціональності, використання модальних дієслів 

зі значенням можливості і наміри (caп/will), вико

ристання модальних дієслів в умовному способі 

(coиld І woиld), апелювання до бажання адресата 

проявляється також у моделях woиld уои like І 
woиld уои тіпd: 

(23) "Would уои like to have уоиr prophac 
withdrawп or woиld уои like to learп the 
rиles" (Case № 11 Civ. 1279 (ALC), р. 22). 
Маркери модальності можуть виконувати 

як функцію пом'якшення (dowпgraders), так і по

силення (иpgraders), але цілком очевидно, що лише 
. . . 

перш~ виконують роль мпигаторш, наприклад: 

(24) "Would уои siтply show the jиry back іпtо the 
coиrtroom, please?" (Case № 04-CV-l 067-
REB-CBS, р. 154 І 841). 
У цьому прикладі простежуємо використання 

двох модифікаторів пом'якшення (модифікатор, 

що спрямований на іншого учасника судового про

цесу (woиld) і маркер ввічливості (please). 
- кінцеві формативи, використовувані для 

. . . 
шдтвердження згоди сшврозмовника 1 взаєморо-
зуміння. (will уои, woиld уои, coиld уои, right, all 
right, ОК). 
(25) "ТНЕ СОИRТ: Okay. Thaпk уои, sir." (Case 
№ 05-CV-00429, р. 23). 
- майбутній час дієслова замість теперіш

нього, використовуваний як засіб пом'якшення про

хання: 

(26) "Here is what уои are goiпg to do. Уои are 
going to read theт at defeпse соипsеl s office. 
No пotes сап Ье taken. Уои will print оиt what 



уои waпt to priпt оиt page Ьу page опlу for 
who уои are eпtitled to the іпfоrтаtіоп оп ... " 
(Case № 11 Civ. 1279 (ALC), р. 16). 
- пасивний стан дієслова дозволяє предста

вити ДІЮ не як порушення правил, вчинене адреса

том, а як положення, в якому юн з якихось причин 

опинився у висловлюваннях типу "It has to Ье 
тoved І It shoиld Ье dопе" пасивний стан дозво-

. . . 
ляє представити очІкувану ВІД адресата ДІЮ не як 

його обов' язок, а як загальноприйняте правило, 

подати спонукання не як дію, яку повинен здійсни

ти адресат, а як таку, що буде здійснена незалеж

но ВІД нього, наприклад: 

(27) "Ladies апd gепtlетеп, the last portioп of the 
witпess s aпswer is strickeп апd тау поt Ье 
regarded or coпsidered Ьу уои as evideпce. Уои 
are so instructed. Thaпk уои." (Case № 04-CV-
1067-REB-CBS day 4, р. 167 І 854). 
- питальні речення фразеологізованої 

. . 
структури зреашзовуються у контекст~ мовлен-

. . 
нєвих актш спонукання неІмперативного характе-

ру (прохання, пропозиції, запрошення) [ 12]. Причо
му у мовленні судді відсутність інтерогативної 

функції в цих мовних одиницях сигналізує крапка 

замІсть знаку питання: 

(28) "Why don't уои read it іпtо the record, exactly 
whats оп the screeп." (Case № CR 10-223, 
р. 43). 
Розглянемо другій засіб спонукальних вислов

лень, що належать не до прагмасемантичного типу 

наказу, а являють собою прохання, пропозиції, 

подаю: 

- імперативними висловленнями, наприклад: 

(29) "Ехрlаіп те, please." (Case № 04-CV-1067-
REB-CBS, р. 37 І 724). 
- декларативними висловленнями; 

(ЗО) "І waпted to briпg that to уоиr atteпtioп апd 
allow уои to respoпd апd have the opportипity 
for record ." (Case № 04-CV-1067-REB-CBS 
day 4, р. 144 І 831). 
У порадах або пропозиціях, як типово викори

стовуваним засобом є дієслово shoиld, наприклад: 

(32) "Уои should опlу say if there s sоте other 
resolиtion. ... "(Case № 11 Civ. 3605 (JSR), р. 16). 
Одиниці модальності виступають як найваж

ливіший засіб мови, який допомагає досягти стра

тегічних і тактичних цілей: уникнути прямого во-
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левиявлення мовця, передати його в непрямій 

формі; висловити невпевненість у можливості 

здійснення названої дії, підкреслюючи таким чи

ном сумнів у реальності її реалізації; надати мож

ливість адресату не здійснювати її тощо Це, перш 

за все, система модальних дієслів - сап, coиld, 

тау, тight, тиst, oиght to, will, woиld, shall, 
shoиld, а також низка квазімодальних дієслів - have 
(got) to, пееd to, had better. Дослідники пропону
ють також включати в набір лінгвістичних еле-

. . 
ментш, що виражають модальюсть, вирази типу 

Ье able to, Ье goiпg to, модальні прикметники 
і прислівники (пecessary І пecessarily, probable І 
probably, possible І possibly, presитably, de.fiпitely, 
certaiп І certaiпly, advisable, perhaps, тауЬе) 
і деякі вступні конструкції (pareпtheticals), як, на

приклад, І thiпk, І believe, І'т sиre [13]. У суддів
ському мовленю широко використовується увесь 

спектр вище зазначених мовних засобів, так, 

наприклад: 

(33) "Уои тау aпswer that qиestioп if уои recall it 
апd сап aпswer it. "(Case№ 04-CV-1067-REB
CBS day 4, р. 18 І 705); 

(34) "Well, уои kпow, as І said, тауЬе there was 
sоте тisипderstaпdiпg of what ту rиliпg was. 
Виt І thoиght І had таdе it clear that what 
these other players did as it related to their 
iпvolveтeпt." (Case № CR 10-223, р. 39). 
Отже, модальність відіграє важливу роль у про-

. . . 
цесІ висловлювання прохання, І зреашзовується 

за допомогою різноманітних мовних засобів. 

Отже, викладене дає підстави дійти висновку, 

що прийоми жорсткого та нежорсткого спонукання, 

використаю суддею з тактичною метою спонукан

ня у межах директивної мовленнєвої стратегії 

локальної стратегії розпорядження, залучають 

як типові для англомовного спілкування засоби, так 

і специфічні для суддівського мовлення. Останні 

представлені засобами прийому жорсткого спону

кання, які виходять за межі загальноприйнятої мов

леннєвої форми, але цілком укладаються у стандарти 

мовленнєвої взаємодії в судовій залі та кореспонду

ють з правами, що їх надає комунікантові роль судді. 

Перспективою дослідження є аналіз реалі

зацій суддею директивної мовленнєвої стратегії 
. . . . 

в рІзних комуюкативних ситуацІях, що наявю у су-

довому процесІ. 
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СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ДИСКУРСУ 

УДК811.111 

КОМУНІКАТИВНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА РОЛЬ 

НЕОДНОЗНАЧНИХ ВИСЛОВЛЕНЬ 

В АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 

О.П. Нагорна (Київ) 

Статтю присвячено дослідженню комунікативно-функціональної ролі неоднозначних висловлень в англо

мовному діалогічному дискурсі. Проаналізовано особливості застосування неоднозначних висловлень з позиції 

мовця. Описано типи неоднозначності висловлень, яка в залежності від передбачуваного перлокутивного 

ефекту у свідомості мовця, може бути як навмисною, так і випадковою. Розглянуто механізм інтерпретації 

неоднозначних висловлень з боку слухача. 

Ключові слова: діалогічний дискурс, інтерпретація висловлень, комунікативна ціль, неоднозначність. 

Нагорная Е.П. Коммуникативно-функциональная роль двусмь1сленнь1х вЬІсказьшаний в англо

язь1чном диалогическом дискурсе. Статья посвящается исследованию коммуникативно-функциональной 

роли неоднозначнь1х вЬІсказь1ваний в современном англоязь1чном дискурсе. Проанализировань1 особеннос

ти употребления двусмь1сленнь1х вЬІсказь1ваний с позиции говорящего. Описань~ типь1 неоднозначности вь1-

сказь1ваний, которая в зависимости от предусмотренного перлокутивного зффекта в сознании говорящего, 

может бьпь как преднамеренной, так и случайной. Рассмотрен механизм интерпретации двусмь1сленнь1х 

вЬІсказь1ваний со сторонь1 слущающего. 

Ключевь1е слова: двусмь1сленность, диалогический дискурс, интерпретация вЬІсказь1ваний, коммуни

кативная цель. 

Nahorna О.Р. Communicative-functional role of ambiguous utterances in English dialogical discourse. 
The article is devoted to the research of communicative-functional role of ambiguous utterances in English dialogical 
discourse. The specificities of the use of ambiguous utterances Ьу the speaker are analysed. The article deals with 
the types of ambiguity that depends on the clear perlocutionary effect in the speaker's mind and can Ье either 
strategic or genuine. The mechanism of interpretation of ambiguous utterances Ьу the hearer is discussed. 

Кеу words: ambiguity, communicative goal, dialogical discourse, interpretation of utterances. 

В руслі сучасної дискурсивної парадигми 

лінгвістичного знання актуальним є аналіз особли

востей функціонування неоднозначних висловлень 

в ході безпосередньої мовленнєвої інтеракції. Важ

ливим є усвідомлення того факту, що комунікатив

ний процес не є одностороннім, а отже і вивчення 

явища неоднозначносп стає значущим лише в тому 

разі, якщо розглядається з позиції обох суб' єктів 
. . 

сшлкування - мовця 1 адресата. 

Актуальність зазначеної теми статті визна-
. . 

чається тим, що анашз створення та розумшня не-

однозначних висловлень учасниками комунікації 

дає змогу передбачити варіанти людської пове

дінки у процесі мовленнєвої інтеракції. В якості 

об' єкта дослідження виступають висловлення, 

© Нагорна О.П., 2015 

. . 
яю мають неоднозначну контекстуальну штерпре-

тацію. Предметом дослідження є комуніка

тивно-функціональне призначення неоднознач

них висловлень в англомовному д~алопчному дис

курс~. 

Метою даної роботи є виявлення механізму 

виникнення неоднозначносп мовних одиниць 

на прагматичному рівні та їх застосування в анг

ломовному дискурсі. Із поставленої мети витіка

ють наступні цілі дослідження: а) пояснити при

чини вживання неоднозначних висловлень мовцем; 

в) проаналізувати особливості інтерпретації нео

днозначних висловлень слухачем. 

Матеріалом для проведення дослідження 

стали фрагменти діалогічного дискурсу з англомов-
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них художніх фільмів, які містили неоднозначні ви

словлення мовця. 

В процесі вивчення неоднозначності висловлень 

постає необхідність розмежування значення речен

ня та значення висловлення як мовленнєвого акту, 

адже можлиВІсть виникнення множини нових зна

чень у висловленні забезпечується двома факто

рами: 1) інвентарем лексичних та синтаксичних 
засобів системи мови; 2) варіативністю вибору 
іллокутивної сили висловлення. Якщо розглядати 

шлокутивну силу як прагматичне значення вислов

лення і враховувати той факт, що висловлення 

не завжди обмежується одним іллокутивним 

актом, то можна стверджувати, що неодно-
. . 

значюсть висловлення виникає І на прагматично-

му рівні [8, с. 95]. 
Приріст кількості іллокутивних сил в межах 

одного мовленнєвого акту зумовлюється низкою 

причин. Висловлення є носієм двох типів інформа

ції: об'єктивної, яка передає певний стан речей, 

та суб'єктивної, яка відображає ставлення мовця 

до змісту висловлення [1, с. 254]. Іншими слова
ми, для анашзу висловлення важливо враховувати 

не лише ставлення між мовними знаками (семан

тичний рівень), але і ставлення до них самого мов

ця (прагматичний рівень). У діалогічному дискурсі 

висловлення як мовленнєвий акт може обростати 

додатковими значеннями, а отже набувати більш 

ніж одну іллокутивну силу під впливом суб' єктив

них факторів. 

Наразі можна стверджувати, що вивчення про

блеми неоднозначності висловлень у прагматич-
. . . . 

ному аспект~ розпочалось ІЗ усвщомлення Існуван-

ня непрямих мовленнєвих актів [ 6]. Певною мірою 
. . . 

непрямІ та неоднозначю висловлення є сумІжни-
. . 

ми, але не тотожними поняттями, ОСКІЛЬКИ МІЖ 

ними існує принципова відмінність. Непрямі мов-
. . 

леннєВІ акти мають одну шлокутивну силу, яка 

не відповідає буквальному змісту висловлення, 

в той час, як у неоднозначних висловленнях 
. . . . 

сшВІснують декшька шлокутивних сил, причому 

слухач самостійно визначає, яка з них є ситуатив

но релевантною, і в такий спосіб сам встановлює 

значення висловлення [9, с. 95] 
Вивчення метафоричних, іронічних висловлень 

та натяюв є ще одним стимулом для осмислення 
. . . . 

неоднозначносп на прагматичному ршю, адже таю 
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висловлення передають подвійне значення, а саме 

буквальне значення речення та непряме значення, 
. . . 

яке Імпшкується мовцем, при чому ЦІ значення мо-

жуть суперечити одне одному [6, с. 56]. Розгляне
мо такий приклад: 

(1) Ramona: Don 't try to deny it. Не s а remarkable 
тап, but уои have to let him go. 
Реппу: Oh, gee, okay. 
Ramona: І know it s hard, but he s а gift to the 
whole world, and we сап 't Ье selfish. 
Реппу: Yeah, he s а gift all right. (She smiles 
ironically). (The Big Bang Theory, episode 7, 
16 min.) 
У наведеному фрагменті Рамона та Пенні об

говорюють знайомого чоловіка. Рамона ствер

джує, що вш є видатною людиною, подарунком для 

всього світу і тому не можна бути егоїстичним 

по відношенню до нього. Пенні дотримується про

тилежної точки зору, але знаходить відкрите вира

ження своєї думки недоречним. Тому вона пого

джується з Рамоною, але робить це в іронічній 

формі, що видно з її штучної посмішки в цьому 

епізоді фільму. Отже, її висловлення є двозначним, 

оскільки формально воно позитивне, але прагма

тично - негативне. 

Існує погляд, що неоднозначність - це не на-
. . . . 

сшдок сшВІснування у висловленю декшькох лопч-

них структур, а здатюсть висловлення проявляти 

різні значення залежно від контексту. Зокрема, 

функцію прояснення іллокутивної сили висловлен

ня виконують умови, за яких створюється вислов

лення, інакше прагматичний контекст [5, с. 180]. 
Примноження значень висловлення може бути 

. . . . 
як свщомою, так І несвщомою дІєю мовця, що дає 

. . . . 
шдстави для видшення двох тишв неоднозначносп: 

навмисної та випадкової. Навмисна неодно

значність є результом спланованих дій, які можуть 

бути націленими як на досягнення власних комуні

кативних цілей, так і на створення взаємовигідних 

умов спілкування. Стратегічна цінність навмисно 

застосованих неоднозначних висловлень полягає в 

тому, що, залишаючи їх іллокутивну силу нероз 'яс-
. . 

неною, мовець надає слухачеВІ можлиВІсть само-

стійно визначити її, і при цьому позбавляє себе 

відповідальності за значення висловлення [ 4, с. 25]. 
Поява навмисної неоднозначності в дискурсі 

комунікантів може зумовлюватись потребою за-



. . 
штригувати сшврозмовника, ввести в оману, мати 

непередбачуваний перлокутивний ефект, який тісно 

пов' язаний з Принципом Зацікавленості (lnterest 
Principle) в термінах Ліча [4, с. 146]. Неоднозначні 
висловлення за певних обставин дозволяють зро

бити процес спілкування захоплюючим як для мов

ця, так і для слухача [4, с.79]. Дотримання Прин
ципу Зацікавленості, який переважно грунтується 

на метафорі, іронії та інших фігурах мовлення 
. . . 

з неоднозначною штерпретац1єю, нерщко створює 

комічний ефект, як у прикладі: 

(2) Sheldon: She duтped уои? 
Leonard: She didn 't dитр те. We were just іп 
dif.JЄrent places іп the relationship. 
Sheldon: І fail to see how а relationship сап 
have the qualities of а geographic location. (They 
laugh). (The Big Bang Theory, episode 18, 5 min.) 
Пояснюючи причину розлучення з Пенні, Лео

нард виражається метафорично для більшої екс

пресії. Він каже, що вони перебували у різних місцях 

відносин, маючи на увазі дисонанс у їх стосунках. 

Шелдон прекрасно розуміє, про що йдеться, але 

вдає, що сприйняв висловлення Леонарда букваль

но, начебто вони перебували у різних географічних 

точках у відносинах, що викликає сміх у обох ко

муюкантш. 

Мотивацію мовця навмисно виражатись неод-
. . 

нозначно пояснюється уючливими м1ркуваннями, 

якими він керується. Залежно від того, в якій мірі 

певний мовленнєвий акт загрожує "обличчю" 

співрозмовника, мовець буде застосовувати засо

би ввічливого спілкування, одним з яких є опосе-
. . . 

редковаюсть, яка 1 спричиняє неоднозначюсть 
інтерпретації мовленнєвого акту [2, с. 59]. Відтак, 

. . . 
комуюканти оминають вживання 1мперативш та 

перформативів у своєму дискурсі, оскільки екс

пліцитна констатація своїх бажань найчастіше ви-
. . 

являється невючливою, що не сприяє розвитку ДІа-

логу між співрозмовниками [6, с. 101]. Проаналі
зуємо приклад: 

(З) She: Would уои like to stop for а drink? 
Не: No. (And they hadn't stopped. Не was later 
frustrated to learn that his wife was annoyed 
because she wanted to stop for а drink). (Гhink 
Like а Man, 36 тіп.). 
Згідно з контекстом ситуації, жінка бажає чо-

. . 
гось випити, але враховуючи норми вючливосп, 
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щоб не здатись егоїстичною, вона проявляє увагу 

до чоловіка запитуючи його, чи не бажає він випи

ти чого-небудь. Чоловік не вбачає в питанні жінки 

її власне бажання, а сприймає його буквально 
. . 

як шклування про нього, тому ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ 

від пропозиції. В подальшій розмові виявилось, 

що жінку образила така відмова, адже чоловік 

не проявив чуйність до її бажань і не спитав, 

чи можливо вона хоче задовольнити спрагу. 

Спілкування потребує неоднозначного виражен

ня думки, якщо комунікативні цілі мовця перебу

вають у конфлікті одна з одною. Це стосується 
. . 

випадюв, коли мовц1 мають справу з суперечливи-

ми відчуттями: з одного боку, мовець має сказати 

правду, з іншого, не хоче ображати співрозмовни

ка. Розглянемо приклад: 

(4) Partick: What do уои think of те? І теап really. 
What do уои think of те? (Не is angry). 
Daisy: І think. .. І think vou have vour тотепts. 
(She is confused). 
Patrick: Уои want to Ье а producer, right?(His 
facial expression changes to а more friendly one). 
І think it s tіте уои start тaking your .first .filт 
(The Shrink, 65 min. ). 
Дейзі опиняється в ситуації, в якій її начальник 

вимагає від неї сказати, що вона про нього думає. 

Вона розуміє, що вираження своєї істинної нега

тивної думки про нього може бути ризиковим для 

їх стосунків, а брехливі позитивні слова в його 

адресу будуть звучати неправдоподібно. Дейзі ви-
. . 

ходить 1з положення, натякаючи, що у того є деяю 

моменти. Неоднозначність цього висловлення до

зволяє їй, з одного боку, не порушувати правила 

мовленнєвого етикету, а з шшого, додержуватись 

морально-етичного Принципу Щирості [4, с. 145]. 
Патріка заспокоює така відповідь його підлеглої, 

оскільки він сприймає її слова як позитивю 1 не здо
гадується, що їх можна інтерпретувати в негатив

ному ключі, тому пропонує їй стати кінопродюсе

ром, про що Дейзі давно мріяла. 

Випадкова неоднозначність є не передбаченою 

дією з боку мовця, а скоріше збігом мовних обста

вин і може бути елімінована контекстом. Випадко

ва неоднозначність в ситуації, коли мовець ство

рює висловлення без усвідомлення того, що воно 

може бути сприйнято неоднозначно. В такому ви

падку неоднозначюсть застосовується не з метою 
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пом'якшити, приховати перлокутивний ефект, ухи

литись від відповіді тощо, а є скоріше відображен

ням справжньої невизначеності у свідомості мов

ця. Наприклад: 

(7) Custoтer: Are these eggs good? 
Salespersoп: Oh ves, thev are just [rот the 
couпtrv. 

Custoтer: Yes. But what couпtry ? (Тhе Sleepless 
in Seattle, 15 min.) 
Тут неоднозначність викликана полісемією сло

ва couпtry зі значеннями 'країна' і 'село' [10, 
с. 325]. Продавець вживає слово couпtry в значенні 
'село', тобто каже, що яйця свіжі, бо щойно приве

зені з села, тоді як покупець розуміє couпtry 

як 'країна', тому уточнює, з якої саме країни, мож

ливо, з далекої - і тому можуть бути несвіжими. 

В спеціальній літературі [2; 4; 5; 7; 9] можна 
. . . 

зустр~ти низку поглядш на неоднозначюсть як 

на прерогативу мовця. В нашій роботі ми дотри

муємось точки зору, що неоднозначюсть виникає 
. . 

не лише, коли автор надшяє висловлення декшько-

ма значеннями, але й в результап шшого, відмінно

го від передбачуваного мовцем розуміння вислов

лення слухачем. Розглянемо такий приклад: 

(8) Ату: How about уои, Реппу? Do уои go оп 
тапу dates? 
Реппу: Uh, yeah, І wouldп 't say тапу. А few. 
Sheldoп: Haha. 
Реппу: What s "haha "? 
Sheldoп: Your characterizatioп of 171 differeпt 
теп as а few (The Big Bang Theory, episode 6, 
18 min.). 
Той факт, що Пенні намагається применшити 

. . . 
кшьКІсть чолоюКІв, з котрими зустр1чалась, ви-

кликає сміх у Шелдона, але сама Пенні не ро

зуміє причину цьому, тому просить пояснити його 

реакц1ю. 

Слухач може розуміти висловлення свого 

співрозмовника, але вдавати, що розуміє його в ін

шому смисш, керуючись власними прагматични

ми цілями. Під навмисним нерозумінням вислов

лення з боку слухача маємо на увазі вдаване розу

міння висловлення у такий спосіб, який є вигідним 

для нього самого. Розглянемо наступний приклад: 

(9) Zeke: І could use а пightcap. 
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Муа: Yeah. There s this really пі се bar arouпd 
the corner. Уои should have /ип (Think Like а 
Man, 36 min.). 
Провівши Мію додому, Зік каже, що не відмо

вився б випити чого-небудь, натякаючи на про

довження вечора у Мії вдома. Міє розуміє, чого 

добивається Зік, але не бажає такого розвитку 

подій. Тому жінка прикидається, нібито не здога

дується, що Зік напрошується в гості до неї, і ре

комендує йому завітати до бару, що знаходиться 

неподашк. 

В ході вивчення проблеми неоднозначних ви

словлень постає питання, як саме слухач вибирає 

релевантне для ситуації значення. Можна виділи

ти декілька підходів до пояснення функціонування 

мехаюзму усунення нерелевантних значень ви слов-
. . . 

лень в ХОДІ ДІаЛОГlЧНОГО дискурсу. 

Перший підхід передбачає наявність комуніка

тивного досвіду у співрозмовників. Досвід спілку

вання формує механізми автоматичного врахуван-
. . 

ня шнгвального та екстрашнгвального контексту, 

що допомагає комуніканту віднайти релевантне 

значення висловлення на лексичному, синтаксич

ному та прагматичному рівнях [5, с. 98]. 
В межах другого підходу встановлення значен

ня висловлення базується на використанні прийомів 

ретроспекції та проспекції, адже лінгвальне оточен

ня висловлення може відновити інформацію про 

предмет обговорення в пам'яті слухача, або ж по

передити слухача про те, яка інформація очікує 

на нього в ході розмови. Арон Сікурел називає 

такий принцип встановлення значення висловлен

ня et cetera priпciple [3, с. 78]. Відповідно до цьо
го принципу, слухач отримує повне розумшня зна

чення висловлення лише при обробці інформації, 

яка передує або з'являється вслід за висловлен

ням в дискурс~. 

Наступний підхід передбачає усунення неодноз

начності за допомогою реактивних реплік [9, с. 56]. 
У разі, якщо адресату не вдається зрозуміти зна-

. . . 
чення висловлення, вш застосовує уточнююч1 кшше, 

. . 
ЯКІ спонукають сшврозмовника пояснити, що саме 

він мав на увазі. Розглянемо такий приклад: 

(10) Апп: Кеvіп waпts те to give House away. 
Thoтas: But vou wоп 't? 
Апп: Is it а questioп or ап order? (House M.D., 
episode 5, 14 min) 



Почувши, що Кевін хоче, щоб Енн "здала" сво

го співробітника, Томас виражає опосередковану 

надію, що вона цього не зробить. Енн не розуміє, 

яка ціль висловлення Томаса - просто спитати, 

як Енн збирається вчинити у цій ситуації, або ж 

натякнути їй, що вона не осмілиться "видати" їх 

колегу. Тому Енн уточнює намір Томаса за допо

могою висловлення Is it а qиestioп or ап order? -
'Це питання чи наказ?'. 

Останній підхід rрунтується на тактиці повтору 

висловлення мовцем. Повтор спричиняє кумуля

тивний ефект, адже надає більшого значення ви

словленню, яке повторюється, 1 таким чином при

вертає до нього увагу. Тактика повтору висловлен

ня з подальшим поясненням, допомагає обом ко

мунікантам забезпечити вірну інтерпретацію ви

словлення. Розглянемо такий приклад: 

(11) Steve: Have уои sееп ту jacket? 
Mother: Уои сап take voиr raiпcoat. 
Steve: Oh, yes. Thaпk уои. (Не goes outside 
without one). 
Mother: Уои сап take the raiпcoat Ьесаиsе it s 
rаіпіпg oиtside. 

Steve: І see. (Не takes the raincoat). (The 
American Beauty, 14 min). 

Стів питає матір, чи не бачила вона його курт

ку, у відповідь на що вона пропонує йому вдягти 

дощовик. Стів відхиляє пропонування матері, але 

шсля того, як вона повторює своє висловлення 

і пояснює, що на вулиці йде дощ, він бере з собою 

дощовик. 

Таким чином, неоднозначність може проявля-
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тись на прагматичному рівні. Неоднозначність 

може бути випадковою і навмисною (стратегічно 

передбачуваною) як з боку мовця, так і з боку слу

хача. З боку мовця неоднозначність - це надання 

висловленню декількох значень, а з боку слуха

ча - право на вибір одного зі значень. Комуніканти 

можуть застосовувати неоднозначюсть як навмис

но, так і випадково. До перспективи досліджен

ня можна віднести вивчення реакцій адресата 

на неоднозначю висловлення. 
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ТЕРМШОЛОГІЧНА, 

ПРОФЕСІЙНА ТАЖАРГОННАЛЕКСИКА 

У МОВІ СУЧАСНИХ НІМЕЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ЗМІ 

В.М. Радзіон (Київ) 

Стютя присвячена аналізу та характеристиці німецької мови СПОJУІУ. На матеріалі складних іменників, 

вибраних із сучасних німецьких газетних та журнальних статей, розмежовуються поняття терміну, професіо

налізму та жаргонізму. Виділяються три групи термінів, що можуть функціонувати у межах однієї спортивної 

статті. Аналізуються також деякі особливості термінів-композитів. 

Ключові слова: жаргонізм, мова спорту, професіоналізм, складний іменник, термін. 

Радзион В.М. Терминологическая, профессиональная и жаргонная лексика в язЬІке современ

нь1х немецких спортивнь1х еми. Статья посвящена анализу и характеристике немецкого ЯЗЬІКа спорта. 

На материале сложнь1х существительнь1х, вЬІбраннь1х из современнь1х немецких газетнь1х и журнальнь1х 

статей, разграничиваются понятия термина, профессионализма и жаргонизма. Вьщеляются три группь1 тер

минов, которь1е могут функционировать в пределах одной спортивной статьи. Анализируются также некото

рь1е особенности терминов-композитов. 

Ключевь1е слова: жаргонизм, профессионализм, сложное существительное, термин, язьш спорта. 

Radzion V.M. Terminological, Specialist and Slang Vocabulary in the Language of Contemporary German 
Sports Media. This article reviews and describes the German language of sport. The concepts of the term, 
professionalism and slang word are differentiated using compound nouns selected from the contemporary German 
newspaper and magazine articles. Three groups of terms that can function within а sports article are assigned. 
Several features of the terms - composite words are analyzed as well. 

Кеу words: compound noun, language of sport, professionalism, term, jargon. 

Постановка проблеми. Вивчення фахових 

мов, якими послуговуються різні сфери людського 

життя, є актуальним як з теоретичної так і з прак

тичної точки зору. А мова спорту набуває у наш 

час значущосп через поширення та популяриза-
. . . . 

ц1ю р1зних видІВ спорту та м~жнародних спортив-

них змагань. Тому не дивно, що спортивна публі

цистика, як один із найактивніших видів журна

лістики, послуговується фаховою лексикою спорту, 

яка є відомою не лише вузьким спеціалістам у цій 

сфері, а й широкому колу читачів. 

Питанням термінології, професійної та жаргон

ної лексики займалися такі вчені, як ГО. Винокур, 

Б.М. Головін, О.О. Реформатський, О.В. Супе

ранська та ш. 

Актуальність даного досшдження визна

чається недостатнім аналізом німецької мови 
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. . 
спорту, а також неоднозначюстю поглядІВ на про-

блему розмежування понять "термін", "професіо

налізм" та "жаргонізм". 

Мета статті полягає у досліджені критеріїв роз

межування класів фахової лексики мови спорту. 

Матеріалом розвідки слугують складні імен

ники, вибрані з німецькомовних спортивних статей. 

Виклад основного матеріалу. Наразі у фахо

вих мовах побутують, нарівні з термінами, такі не

нормативні одиниці, як професіоналізми, професійні 

жаргонізми та термінологізовані жаргонізми. Важ

ливою проблемою під час дослідження терміно

логічної та професійної лексики є з'ясування різниці 

м1ж цими класами одиниць. 

Тому перед тим, як встановити, які саме склад

ні іменники - терміни, професіоналізми чи жарго-
. . 

юзми - вживаються у юмецьких спортивних стат-



тях, нам необхідно визначитися з цими понят

тями. 

Серед великої кількості варіантів визначень вище 

названих понять у нашому дослідженні ми будемо 

притримуватися наступних: 

Термін - це "слово або словосполучення, 

що позначає поняття певної галузі з науки, техніки, 

мистецтва, основними ознаками якого є сис-
. . . . 

темюсть, вщповщн1сть позначуваному поняттю, 

наявність дефініції, тенденція до однозначності 

в межах свого термінологічного поля, тобто тер

мінології певної галузі знань, стислість, стилістич

на нейтральність, точність, висока інформа

тивність" [8, с. 21]. 

СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ДИСКУРСУ 

Проблема класифікації спеціальної лексики 

ускладнюється тим, що деяю досЛІдники додат-
. . . 

ково подшяють термшолопчну лексику ще на низ-
. . . 

ку шдроздшш. 

Так, О.І. Гурєєва виділяє у сучасній російській 

спортивній термінології крім власне термшш 

ще епоніми та номени. 

Епоніми - це терміни, створені на базі влас

них назв. Вони утворюються з двох компонентів -
терміну та власної назви. Номени виражають кон

кретні та точні поняття. Вони складаються з тер

міну та абревіатури чи літерна-цифрового елемен

ту і виконують функцію уточнення та конкретизації. 

Номенклатура знаходиться на кордоні терміноло

гічного поля [2, с. 71]. 
Таблиця 1 

Спортивні терміни 

Власне терміни Епоніми Номени 

Punktspiel 
Ballbesitz 
Massenstart 
Langlauf 
Einsatzzeit 
Ligaspiel 
Pokalendspiel 
Gegentreffer 
Defensivarbeit 
Elfmeterpunkt 

Професіоналізми (лат. professio - "заняття, 

фах") - це слова, що вживаються на позначення 

спеціальних понять у сфері тієї чи іншої професії, 
. . 

виступають синоюмами до вже 1снуючих термшш 

та побутують переважно в розмовній мові. На 

відміну від неемоційних наукових сфер комунікації, 

професійне мовлення продуктивно створює емо

ційно забарвлені фахові неологізми, які досить де

тально характеризують рід занять, дії чи предме

ти, безпосередньо пов' язані зі сферою діяльності 

відповідної професії (Kicker-Notenschnitt, 
Eintracht-Kasten) [5, с. 104]. 

Вдалим для встановлення відмінностей між 

терміном та професіоналізмом нам видається ви

значення В.М. Прохорової: "Терміни є узаконени

ми назвами будь-яких спеціальних понять. Профе

сіоналізми вживаються як їх неофіційні замінники 

- WM-Allstar-Team 
FCH-Torwart 
DEL-Тitelrekord 

NFL-Endspiel 
ЕМ-Н auptrunde 
1: 14-Tore 
15-Scorer-Punkte 
1860-Abwehrspieler 
4-3-3-System 
42, 195-Кilometer-Distanz 

лише в обмеженому спец1альною тематикою 

мовленні осіб, пов'язаних між собою професією" 

[7, с. 154]. 
Спортивна термінологія, як відомо, використо

вується не лише в текстах наукових статей, підруч

ників (як наукова), але і в газетах, журнальних стат

тях, звучить в усному мовленю радю- та телеко

ментаторів. Публіцистичний стиль, для якого ха

рактерна не лише функція повідомлення (як для 

наукового стилю), але і функція впливу, яка, по-пер

ше, розширює лексичну валентюсть спортивних 

термшш, а по-друге, спонукає спортивних жур

налістів вживати експресивні еквіваленти офіцій

них термінів (так звані ненормативні терміни). 

Отже, в публіцистичних текстах спортивна термі-
. . . . 

нолог~я представлена р1зномаютними стиЛІстични-

ми прошарками. Разом із стилістично-нейтраль-
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ними термшами активно використовуються роз

мовні слова (в нашому випадку- це один із компо

нентів: Triumphgeheul, Pokaldepp, RumpelfujЗball), 
а також метафоризовані складники (Torhunger, 
BetonfujЗball, Trainerfuchs), що пояснюється азарт
ністю спортивних ігор та емоційним настроєм 

спортсменів [1, с. 47]. 
Так, О.А. Покровська вважає, що окрім про

фесійної лексики необхідно розрізняти також такі 

номінації, як термінологізовані жаргонізми та про

фесійні жаргонізми. 

Термінологізовані жаргонізми вона кваліфі

кує як стилістично забарвлені номінації, що функ

ціонують у вигляді професійних висловів, але вира-
. . 

жають наукою поняття, мають ч~тко окреслену 

дефініцію і, таким чином, "претендують" на роль 

термінів. До професійних жаргонізмів дослід-
. . 

ниця вщносить конотативна марковаю вислови, що 

не виражають наукового поняття і не мають дефі

ніції, але задовольняють потреби професійного 

спілкування у певній галузі [6, с. 36-37]. 
Ми підтримуємо думку А.І. Лях, яка розрізняє 

лише терміни, професіоналізми та професійні жар

гонізми. На її думку, саме останні є експресивни

ми дублетами термінів, що вживаються у сфері 

усного спілкування фахівців [4, с. 60]. 
Жаргонізми виконують ідентифікаційну функцію, 

. . 
характеризуються не нормативюстю, а стишстич-

ною маркованістю та емоційною забарвленістю. 

Із нашої вибірки жаргонізми використовуються 

в основному на позначення назв команд вщповщ

но до р1зних ознак: 

1. За кольором одягу: ,Jдien"-Art (у футболь

ної команди SV Darmstadt 98 одяг лілового кольо
ру); 

2. За назвою тварин: Lдwen-Trainer (прізвись

ко футбольної команди TSV 1860 Mйnchen ). 
Невелику кількість складних іменників-термінів 

складають слова з компонентами англщизмами 

(що самі також є термінами): Touchdown-Pass, 
Stйrmerfoul, Powerplay-Tor та ін. 

Актуальною для нашого дослідження є також 

концепція ТВ. Іщенко щодо трьох груп термінів, 

які функціонують у межах одного тексту: інтра

галузеві, тобто спеціальні терміни певної галузі, якій 

належить цей текст; екстрагалузеві, тобто спеці

альні терміни інших галузей та загальнонаукові, за-
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гальнотехнічні, або міжгалузеві терміни [3, 
с. 280]. Ми вважаємо, що така концепція поділу 

. . 
актуальна 1 для термшш юмецькомовного спортив-
ного тексту. 

До інтрагалузевих термінів ми відносимо 

власне спортивю термши, вузьке коло мовних оди-
. . 

ниць, яю характеризуються високим ршнем стан-

дартизації та відносною консервативністю (Eckball, 
Siegtrejfer, Punktspiel). Цікавим є також функціо
нування термшш одного виду спорту на позначен

ня поняття в іншому виді спорту: FujЗballduell 

та 1: 4-Тiefschlag (Duell і Тiefschlag - терміни бок

су), Ballzirkulation (Zirkulation - термін вітриль

ного спорту). 

Особливістю термінів, які використовуються 
. . 

у спортивних статтях юмецьких газет та журнашв 

є те, що деякі з них перейшли в спортивну термі

нологію з інших фахових мов, чудово прижилися 

і активно тут функціонують. Екстрагалузеві тер

міни, тобто термінології інших субмов, представ

лею у юмецьких спортивних статтях такими при

кладами: Scouting-Abteilung (із військової справи -
збір інформації про ворога), FujЗball-Monokultur 

(сільськогосподарський термін - монокультура), 

FujЗball-Froschperspektive (кіно, фото, нарисна 

геометрія - "жаб'яча" перспектива, зйомка з дуже 

низької точки). Чи не найбільшу групу складають 

слова медичної та навколо-медичної тематики: 

MittelfuJЗbruch, Ellbogenschlag, Stimulanzmittel, 
Knieschaden, Вlutuntersuchung та ін. Непоодинокі 
випадки використання також юридичної лексики 

. . 
у статтях про розсшдування випадюв вживання до-

пінгу та інших протизаконних дій, пов' язаних із 

спорrом: Ethikkommissionsrichter, Sportgerichtsurteil, 
Doping-Opfer, Fifa-Ermittler, Pechstein-Urteil та ін. 

Загальнонаукова лексика відрізняється від за

гальновживаної тим, що має вищий рівень спеціа

лізації значення. Від термінів її відрізняє відсутність 

чіткої дефініції. Цей пласт лексики називають та

кож тематичною лексикою. 

Поруч зі спортивними термінами у спортивних 

статтях активно функціонують загальновживані 

складні слова спортивної тематики. Вони 

набувають відношення до спорту іноді лише у 

контексті (Pfejferspray-Einsatz, Kraftigungsйbung, 
Kandidatenkreis) або коли один з їх компонен
тів має пряме відношення до спорту (Pokal-



Йberraschung, Weltranglisten-Thron, FujЗball
Sommermarchen). 

До цієї групи складних іменників ми відносимо 

також композити з компонентом-абревіатурою 

та цифровим компонентом (в яких другий елемент 

не є терміном): HSV-Gelder, DFB-Urteil, BVB
Liebling; 1: 3-Pleite, 1: 5-Debakel, 30-Stunden
Aufenthalt і складні іменники з компонентом

власною назвою, типу Skripnik-Elf, Schalke-Boss, 
Darmstadt-Spiel. Останні приклади - не епоніми, 

. . 
адже таю складю утворення одноразово викорис-

товуються для задоволення потреби журналіста 

у точному та компактному вираженю певних смис-
. . . 

лових вщношень І тому не є термшами. 

Висновки. Таким чином, на основі проаналі

зованих складних іменників спортивної тематики 
. . 

у статтях юмецьких газет та журнашв, ми може-
. . . 

мо стверджувати, що значну кшьюсть Іменнико-

вих композит складають саме спортивю термши. 

Адже вони, на відміну від професіоналізмів та жар-
. . . . . 

гоюзмш, вщомІ широкому колу читачш та не по-

требують додаткового пояснення. Широко засто

совуються також екстрагалузею термши та слова 

спортивної тематики. 

Але проблема використання фахових слів у мові 

спортивної публіцистики залишається відкритим. 

Так, вивчення потребують, наприклад, словотвор

чий потенціал спортивних термінів та їх функціо-
. . 

нування у статтях рІзних тишв. 

ЛПЕРАТУРА 

1. Ворушило Я.В. Лексико-семантичні особливості 
сучасних спортивних термінів І Я.В. Ворушило, 

Н.В. Таценко //Матеріали науково-теоретичної кон

ференції викладачів, аспірантів, співробітників та сту

дентів гуманітарного факультету : 18-29 квітня 

СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ДИСКУРСУ 

2005 р. - Суми: СумДУ, 2005. - Ч.1. - С. 45-50. 
2. Гуреева Е.И. Разновидности специальнь1х обозна
чений в современной спортивной терминологии І 

Е.И. Гуреева // Вестник Челябинск. гос. ун-та. -
Челябинск, 2011. - No 24 (239). - С. 71-73. 3. Ішен
ко ТВ. Термін та термінологія як об' єкти лінгвістич

них досліджень ІТ.В. Ішенко //Фахове видання НУЛП 

"Проблеми української термінології" : Всеукраїнська 
конф. "Людина. Комп'ютер. Комунікація", 5-7 трав
ня 2010 р. - Львів : Нац. ун-т "Львівська політехні
ка", 2010. - С. 279-283. 4. Лях І. Деякі аспекти взає
модії номінативних одиниць синтаксису та словотво

ру (на матеріалі німецької термінології гірничої спра

ви) І І. Лях// Нова філологія. - Запоріжжя: Запоріз. 

держ ун-т, 2002. - № 2. - С. 60-66. 5. Паламар Л.М. 
Мова ділових паперів : [практ. посібник] І Л.М. Па
ламар, ГМ. Кацавець. - [4-те вид.]. - К. : Либідь, 
2000. - 296 с. 6. Покровська О.А Українська термі
нологія ринкових відносин : дис. . .. канд. філ ол. 
наук : 10.02.01 І Ольга Анатоліївна Покровська. -
Харків, 1995. - 207 с. 7. Прохорова В.Н. Об змоцио
нальности термина І В.Н. Прохорова// Лингвистичес

кие проблемь1 научно-технической терминологии. -
М. : Наука, 1970. - С. 153-159. 8. Симоненко Л.О. 
Лінгвістичні проблеми унормування наукової термі

нології І Л. О. Симоненко // Українська термінологія 
і сучасність : зб. наук. пр. - К. : КНЕУ, 2007. -
Вип. VII. - С. 21-25 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ 

ШЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ 

1. Вайцеховский С.М. Немецко-русский спортивнь1й 
словарь. Около 30000 терминов І Сергей Михайло
вич Вайцеховский. - М. : Рус. яз., 1989. - 470 с. 

2. Спортивнь1й словарь : русско-англо-лать1шско
немецкий І [под ред. проф. У Швинкса]. - Рига : 
Латвийская академия спортивной педагогики, 

2010. - 1000 с. 3. http://www.faz.net/aktuell/sport/ 

111 



Вісник ХНУ № 1155 2015 

УДК 81'373.7: 070.16=111 

ЛШГВАЛЬНІ ЧИННИКИ 

ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ 

(на матеріалі англомовної "жовтої" періодики) 

Н.Г. Сіденко (Херсон) 

Стаття присвячена з'ясуванню механізму деформації фразеологізму як лінгвістичного явища. Деформація 

фразеологічної одиниці розглядається як дискурсивна особливість фразеологізмів. Увага приділяється виз

наченню головних системних чинників таких деформацій. Особливо підкреслюється діалектичний характер 

зв' язку між лінгвальними чинниками фразеологічної деформації та її прагматичним ефектом. 

Ключові слова: деформація фразеологізмів, дискурсивна особливість, прагматичний ефект, чинники 

фразеологічної деформації. 

Сиденко Н.Г. Лингвистические факторь1 фразеологической деформации (на материале англоязь1ч

ной "желтой" периодики). Статья посвящена вьшснению механизма деформации фразеологизма как линг

вистического явления. Деформация фразеологической единиць1 рассматривается как дискурсивная особен

ность фразеологизмов. Уделяется внимание определению основнь1х факторов таких деформаций. Особенно 

подчеркивается диалектический характер связи между лингвальнь1ми факторами фразеологической 

деформации и ее прагматическим зффектом. 

Ключевь1е слова: деформация фразеологизмов, дискурсивная особенность, прагматический зффект, 

факторь1 фразеологической деформации. 

Sidenko N.G. Linguistic factors of phraseological deformation (on the material of the English "yellow" 
periodicals ). The article is devoted to clarifying the mechanism of phraseological deformation being а linguistic 
phenomenon. The deformation of phraseological units is considered as their discourse feature. Attention is paid to 
defining the basic system factors of such deformations. It is specially noted that the relations between the factors 
of phraseological def ormation and its pragmatic effect are of dialectical character. 

Key-words: deformation of phraseological units, discourse feature, pragmatic effect, factors of phraseological 
deformation. 

Синергетичним продуктом злиття знань різних 

наукових галузей у реалізації ефективних комуні

кативних дій у соціумі є використання соціально

психологічних впливів на людину, серед вербаль

них засобів реалізації яких лінгвісти особливо ви

діляють фразеологічні деформації. Інтерес до фе

номену деформації фразеологізмів як засобу мов

леннєвого впливу у пресі зумовлений тим, що га

зетна мова виключно "фразеологізована", бо стан-
. . . 

дартюсть 1 експрес1я типово газетних висловлю-
вань є невід'ємними властивостями цієї мови [6]. 
Дослідити функціональний аспект такої мови не

можливо без ретельного вивчення та аналізу лінг

вістичної природи деформації фразеологізмів. Саме 

ця проблема зумовлює актуальність її наукової 
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розробки. Мета дослідження полягає у з'ясуванні 

механізму деформації фразеологізму як лінгвістич

ного явища. О б ' є ктом аналізу є деформація зов
нішньої форми та змісту фразеологічної одиниці. 

Предметом дослідження слугують лінгвальні 

чинники, що зумовлюють механізм фразеологіч

них деформацій. Матеріалом для аналітичного 

спостереження послужили британські та амери

канські видання "ОК!", "The National Enquirer", 
"The Daily Star", "The Daily Express." 

З поняттям деформації фразеологічної одиниці 

(ФО) пов' язані питання дефініції фраземи, смисло

вої структури ФО, співвіднесеності зі словом, по

няттями узуального і оказіонального значення фра

зеологізму, усталеності й роздільнооформленості. 



Дослідженням цих питань займалися: М.Ф. Але

фиренко, Н.М. Амосова, Г.В. Артемова, В.Л. Ар

хангельський, Н.І. Астаф'єва, О.С. Ахманова, 

Я.А. Баран, О.М. Баранов, В.В. Виноградов, 

С.Г. Гаврін, О.В. Ганапольська, Т.С. Гусейнова, 

Д.Н. Давлетбаєва, В.Л. Дашевська, Д.О. Добро

вольський, Л.І. Захарова, В.Д. Кашин, М.М. Копи

ленко, О.В. Кунін, А.М. Мелерович, В.М. Моки

єнко, А.С. Начисчионе, Г. Пауль, З.Д. Попова, 

О.В. Рибкіна, Н.М. Семененко, О.І. Смирницький, 

Н.О. Стебелькова, В.М. Телія, І.Ю. Третякова, 

Дж. Уоррел, Н.Л. Шадрін, М.М. Шанський, 

Д.М. Шмельов, Л.В. Щерба та ін. 

Фразеологізми - це високо інформативні оди

ниці мови, які не можна розглядати як "зайві при

крашення", це є мовна універсалія [10, с. 5]. Фра
зема - це стійке сполучення слів з ЦІЛІсним та пе

реносно-образним значенням, що безпосередньо 

не виходить із суми значень її лексичних компо-
. . 

нентш, це - вщтворювана мовна одиниця з двох 

або більше слів, стала за складом [ 1, с. 15; 11, 
с. 8-9; 17, с. 116]. Головними категоріальними 
ознаками фразеологічної одиниці виділені: відтво

рюваність у готовому вигляді, постійність складу, 
. . . 

посЛІдовНІсть порядку, непрониклиюсть, уста-
. . . . . 

леНІсть, ЦІЛЬНІСТЬ значення, роздІЛьНІсть структу-

ри [1, с. 24; 17, с. 111-114]. У лінгвістичних дослі
дженнях певним ознакам надається пріоритет. Так, 

за М. М. Шанським, відтворюваність зумовлює всі 

інші характеристики ФО [18, с. 20-22]. Протилеж
ну точку зору відстоює О.В. Кунін, вважаючи 

. . . 
усталеНІсть першопричиною вщтворюваносп 

[10, с. 25]. 
Виділення ознак ФО пов' язане з встановленням 

ізоморфізму внутрішнього і зовнішнього її планів. 

Ізоморфізм - це наявність загальних та співвідне-
. . . 

сених ознак у одиниць, приналежних до рІзних ршюв 

структури [ 1, с. 111]. Фразеологія виникла з теорії 
еквівалентності фразеологічної одиниці слову, 

в основу якої були покладені ідеї Ш. Баллі. Він ста

вив фразеологічність словосполучення у залежність 

від наявності у нього слова-індентифікатора. Якщо 

сполучення є загальновживаним, то воно ршняєть

ся простому слову. Наявність такого синоніму роз

глядалася у якості внутрішньої ознаки ЦІЛІсності 

фразеологізмів. Але ж вільні сполучення теж мо

жуть мати слова-синоніми, а деякі фразеологізми 

СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА ДИСКУРСУ 

(говірки, приказки) ідентифікуються лише речен

ням. Тому теорія повної еквівалентності ФО слову 

була замінена теорією співвіднесеності. Смислові 

структури ФО і слова не вичерпуються лише їхніми 

значеннями й ніколи не співпадають, що надає пра

во виділяти фразеологічне і лексичне значення 

[ 11, с. 9]. Цілісне значення фразеологізму виникає 
у результат~ злиття значень окремих складових 

в єдину узагальнено-переносну семантику цІЛого, 

що є наслідком семантичної трансформації усього 

сполучення-прототипу [17, с. 119; 1, с. 27]. Опосе
редкування між фразеологізмом та значенням фра

земотворчої бази виступає внутрішньою формою 

(ВФ) фразеологізму. ВФ фразеологізму - це резуль

тат складних мовленнєва-розумових процесш, 

що зумовлюють мовну об'єктивізацію психічних 

форм відображення дійсності [1, с. 56-58]. Фразе
ологічне значення базується на метафоричному 

переносі, де перше значення декодує ВФ фразео

логізму у другому (фразеологічному) значенні 

[7. с. 8]. При розгляданні співвіднесеності фразео-
. . . . . . 

лопзмш І СЛІВ враховуються семантичНІ, стиЛІс-

тичні, граматичні, структурні особливості фразео

логізмів. При синтагматичному аналізі цих відно

син важливо враховувати їхні узуальні та оказіо

нальні особливості функціонування у контексті 

[10, с. 6-10]. 
Функціонування фразеологізму в узуальному 

та оказіональному вживанні було відмічено задовго 

до появи самих термшш - загальномовне викорис

тання, набуття нових художньо-естетичних якостей 

у переоформленому вживанні, "аномалії" мови [ 17, 
с. 136-137; 3. с. 35-36]. Вперше у лінгвістичну літе
ратуру ці поняття ввів Г. Пауль, хто розумів узуаль

не значення як сукупНІсть уявлень, що складають 
. . . 

змІст даного слова, а оказюнальне - як ТІ уявлення, 

які мовець пов'язує з цим словом у момент його 

реалізації, і ті, які слухач пов'яже з даним словом 

[12, с. 94]. Оказіональне вживання фразеологізмів 
розширює комунікативні можливості мови, що ба

зуються на їхньому узуальному використанні, віді

грають роль потужного засобу збагачення ресурсів 

комунікації, оскільки надають можливість відобра

зити те, що неможливо відобразити фразеологізмом 

в узуальному вживанні [10. с. 108-110]: 
Plav а trump card - to use ап advantage: "Eva 
is plaving everv card she s got іп order to win 
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Josй s heart", revealed the close source 
(23, с. 3). 

За оказіональних змін значення фразеологізму 

у наданому прикладі набуває нових відтінків - ви-
. . . 

користати не ТІЛЬКИ п переваги, яю напевно ведуть 

до перемоги, але й залучити всі можливості, які б 

спрацювали на користь усшху. 

Hot spot - а place that is popular for 
eпtertaiпmeпt or а particular activity: It was 
iпspired Ьу Kelly s book, Іп the Spirit of the 
Hamptoпs, about the Loпg Islaпd summer spot 
for the rich апd famous (22, с. 48). 
Трансформована фразеологічна одиниця вказує 

на важливий сезонний фактор місця для розваг. 

То have all опе s eggs іп опе basket - to depeпd 
completely оп опе thiпg or опе course of асtіоп 
іп order to get success, so that уои have по other 
plaпs if this fails: Апd the foul-mouthed celebrity 
chef, has а LOT to lose. The iпdustry magaziпe 
"Ad week" receпtly revealed that Gordoп Ramsay 
has а lot о[ eggs іп his basket (20, с. 20). 
Контекст загрозливої, дуже ризикованої ситуа-

ції пом'якшується новим змістом фразеологізму -
Гордон Рамзей ризикує, але не всім. 

Go/walk dowп the aisle - to get married: With а 
possible ЬаЬу Ьитр that will get harder to hide, 
GEORGE апd АМАL are ready to race dowп 
the aisle! (25, с. 38). Lock horns - to argue or 
fight with sотеопе: Оп MaylO, the two were 
spotted lockiпg lips at Nobu restauraпt іп 
Malibu (23, с. 2). 
У першому з двох останніх прикладів за раху

нок фразеологічної деформації реалізується натяк 

на причину посшху одружитися, а у другому -
. . . 

на палю почуття, жваю поцІЛунки, що нагадують 

боротьбу. 

Оказіональні одиниці, створені з різними кому-
. . . 

НІкативними ЦІЛЯМИ, демонструють потенц~ал мов-

ної системи. При оказіональній трансформації фра

зеологізму відбуваються кількісні та якісні пере

творювання зовНІшнього плану, що призводить 

до зміни внутрішнього плану - семантики й образ

ності [15, с. 1, 84]. Деформації ФО збагачують об
разність фразеологізмів. Деформація фразеологіз

му - це будь-яке відхилення від загальноприйнятої 

норми, закріпленій у лінгвістичній літературі, а та-
. . . . 

кож Імпроюзована змша з експресивно-стишстич-
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ною ціллю [6, с. 7]. Деформований фразеологізм 
інтерпретується як "живий" мовний знак, експре

сивно-асоціативний спосіб фокусування багато

канальної смислової енергії вербалізованого ново

го або переосмисленого значення, виникаючого 

у процесі перекроювання або оновлення мовної кар

тини світу [1, с. 225]. Деформація є дискурсивною 
особливістю фразеологізмів, а частотність дефор

мацій ФО зумовлена дискурсом [8, с. 177]. Ока
зіональне перетворення ФО, адаптованої для кон

кретного дискурсу, несе в собі велике смислове 

і стилістичне навантаження [16, с. 127]. При де
формації фразеологізму відбувається актуалізація 

потенційного слова, що розкриває семантичні мож-
. . 

ливосп у складІ щюматичного цІЛого, тому тотож-

ність або усталеність ФО є передумовою її дефор

мацій. Думки вчених про фразеологічну усталеність 

не співпадають. Розповсюдженим розумінням цьо-
. . . 

го поняття є вщтворюваНІсть у готовому виглядІ. 

Концепція усталеності, за В.Л. Архангельським, 

базується на внутрішній залежності між постійни

ми та змінними членами фразеологізму. О.В. Кунін 

поклав в основу своєї концепції усталеності понят

тя обсягу інваріантності різних аспектів фразеоло

гічного рівня. В.М. Телія пропонує розглядати ва

ріативність у семісиологічному аспекті [14, с. 43]. 
Фразеологічна усталеність - це об'єм притаманній 

різним аспектам фразеологічних одиниць інварі

антності, що зумовлює їхню відтвореність у гото

вому вигляді й тотожність за всіх узуальних і ока

зіональних змін [10, с. 24]. Усталеність ФО засно
вана на характерних їй типах інваріантності, тобто 

незмінності певних її елементів за умов норматив

них змін. Фразеологічні варіанти - це різновиди ФО, 
. . . . . 

ТОТОЖНІ за ЯКІСТЮ та КІЛЬКІСТЮ значень, СТИЛІСТИЧ-

НИМИ та синтаксичними функціями при частковій 

відмінності у лексичному складі, словоформах і по

рядку компонентів [ 11, с. 6-8]. Спектр варіювання 
у лексичному складі ФО може бути досить широ

ким: 

То batter/beat/butt/kпock/ruп опе s head 
agaiпst а brick/stoпe/wall - to make по progress 
at all іп what уои try hard to do: La Тоуа was 
furious after Arseпio poked /ип at her 1889 
spread іп "Playboy ", апd he butted heads with 
Spike Lee over commeпts Spike made about 
Arseпio s pal Whoopi Goldberg (20, с. 51). 



Англійській мові притаманна бідна система син

тетичних елементів формотворення. Кількість 

часткових відмінностей у словоформах зростає 

за рахунок вида-часових форм, які є частиною роз

галуженої дейктичної системи часової референції 

[19, с. 301], альтернантів (one/ one's, somebody/ 
somebody's) та можливості дієслівних компонентів 
бути вжитими у пасивному або активному стані: 

Опе s jaw dropped (а mile) - surprised апd 
shocked: Sexy Saпdra Bullock has Ьееп 

droppiпg jaws іп Hollywood with а faпtastic 
makeover (20, с. 20). De Niro s jaw dropped as 
the wacko "writer" gushed: "Now that RоЬіп s 
dead, this movie сап fiпally Ье made" (28, с. 

13). То lead smb bv the поsе - to іпjlиепсе 
sотеопе so much that уои сап completely 
coпtrol everythiпg that they do: Most people 
give уои сосаіпе wheп уои are famous. It gives 
а certaiп coпtrol over уои ... Уои are Ьеіпg led 
arouпd bv vour пostril (26, с. 31). 
Послідовність компонентів ФО теж припускає 

варіації, але у офіційно закріплених межах: 

То put bliпkers оп smb/ keep smb іп bliпkers -
to stop smb from discoveriпg the truth: Nikki 
waпts the fairy-tale епdіпg so badly that she 
puts bliпders оп (27, с. 32). То pull all the stops 
out/to pull out all the stops - to do everythiпg 
уои possibly сап to make somethiпg hарреп апd 
succeed: But поw that this пеw talk show is 
debutiпg sооп, he s pulliпg out the stops to .fix 
thiпgs (20, с. 50). 
Потенціал варіювання ФО дуже широкий, і межі 

фразеологізму можуть іноді розмиватися [ 5, с. 17]. 
Мінімальну усталеність ФО складають наступні 

показники: устален1сть вживання, семантична 

ускладненість, роздільнооформленість, немож

ливість побудови перемінного сполучення слів 

за структурно-семантичною моделлю. Ці показ-
. . 

ники усталеносп у сукупносп надають мш1маль-

ний фразеологічний варіант, тобто мінімальну 

сукупність константних складових у плані форми 

і змісту [10, с. 25]. Усталеність нижче мінімальної 
ставить словосполучення за межі фразеології. Міні

мальна усталеність - це "поріг" тотожності фра

зеологізму і критерій його фразеологічності. Збе

реження образу фразеологізму при деформації мож

ливе лише тоді, коли зовнішній вплив не пере-
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більшує цей поріг. Усталеність - це міра або ступінь 

семантичної єдності у залежносп вщ умотивова

ності значення. Неаддитивність складання змістів, 
. . 

неумотивоваюсть, непрозор1сть виведення значен-

ня фразеологізму складають поняття ідіоматич

ності [4, с. 17, 34; 1, с. 26, 24, 50]. Ідіоматичність 
забезпечує максимальний ступінь усталеності фра-

. . . . 
зеолопзмш, яю не дозволяють юяких нормативних 

змін [10, с. 24]: 
Не didп 't uпderstaпd а word they were sayiпg. 
At first, he didп 't тіпd. But wheп it was .fiпally 
adios familia time, Sofia whispered 
sexily: "Everybody loved уои ... they all thought 
уои were so haпdsome ... апd поw, at last, we 
сап have аlопе time, ті amor/"(26, с. 13). 
Mariah's used to gettiпg what she waпts, but 
Nick will Дght her tooth апd паіl for the топеу 
(26, с. 43). 
У плані використання прагматичного потенці

алу фразеологізму ознака фразеологічної устале

ності безпосередньо пов' язана з ознакою роз

дільнооформленості. Вузьке розуміння роздільно

оформленості тільки як граматичного оформлен

ня недостатньо для англійської мови з її обмеже

ними морфологічними засобами. Роздільнооформ

леність - це особливість побудови синтаксичної 

єдності, яка полягає у тому, що її складові є ок

ремі слова [2, с. 376]. У лінгвістиці виділяють 
. . . . 

узуалью та оказюналью показники роздшьно-

оформленості. До узуальних показників розділь

нооформленості відносяться морфологічні зміни 

(синтетичні елементи формотворення), морфоло

га-синтаксичні варіації, структурно-семантичні 

зміни. Оказіональні показники можуть виконува

ти роль доповнення або бути єдиним доказом 

фразеологічності звороту. До головних оказіональ

них показників роздільнооформленості відносять

ся два типи структурно-семантичних перетворю

вань, не характерних словам з приводу їхньої 

цільнооформленості: уклинювання та розрив. 

Оказіональні елементи, що уклинюються, розши

рюють структуру ФО. Це є прикладом синтак

сичного показника роздільнооформленості. Укли-
. . . 

нювання демонструє актуашзац1ю у мовленю 

невтраченого лексичного значення компонен-
. . 
тш шляхом сполучення з перемшними елемен-

тами: 
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Вісник ХНУ № 1155 

То fight like cat апd dog - to argue а lot because 
уои dоп 't like sтЬ or disagree with people: The 
pair /ought like Ьи[[ well-oiled cats апd dogs 
оп the origiпal set, апd sources say that Alex, 
24, is the опlу origiпal star поt yet sigпed ир 
for the пеw filт (24, с. 11). Follow іп опе s 
Дюtsteps - do the sате job or to work or live іп 
the sате way as sотеопе else before уои, esp. 
sотеопе іп your faтily: Alessaпdra Aтbrosio s 
daughter Апjа, 5, is clearly /Ollowiпg іп тата s 
/ashioпable footsteps. The pair were weariпg 
colorful looks for the stroll оп the beach 

(25, с. 22). 
Розрив не міняє компонентний склад ФО, але 

створює певний стилістичний ефект: 

То Ьиrп опеs bridges/boats - to do soтethiпg 
with the result that уои will поt Ье able to return 
to а previous situatioп аgаіп, еvеп if уои waпt 
to: But today, пuтerous talk shows сотреtе for 
stars апd Arseпio knows he has to rebuild bridges 
he burпed with celebs such as Маdоппа, 
Rоsеаппе Barr, Spike Lee, La Тоуа Jacksoп апd 
forтer BFF Eddie Murphy (20, с. 50). 
Роздільнооформленість структури фраземи 

на фоні її цілісного узагальнено-переносного зна-
. . . 

чення дає можлиюсть не тшьки актиюзувати по-

тенції фразем, але використати можливості різних 
. . 

синтаксичних структур, яю не повНІстю втратили 

своє граматичне значення у процесі фразеологізації 

[1, с. 29]. Втрата фразеологізмом роздільноофор
мленості призводить до дефразеологізації [ 1 О, 
с. 37-38]. Саме ознака роздільнооформленості ФО 
робить можливими оказіональні зміни і є переду

мовою можливих її деформацій. 

Головні чинники фразеологічної деформації -
усталеність ФО і їхня роздільнооформленість -
вступають у складні відносини між собою і суміж

ними поняттями. Усталеність ФО, навіть мінімаль

на, тобто порогова, неможлива без роздільноофор

мленості її побудови. Без роздільнооформленості, 

яка припускає комплекативність ФО (ускладненість 

її функціонально-семантичної структури), не може 

йти мова ні про усталеність фразеологізму, ні про 

існування фраземи взагалі [9, с. 37]. 
Існує певна суперечлива єдність усталеності 

й мінливості. Усталеність має свій прояв у варіа

тивності, а варіативність ФО зумовлює її уста-
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леність [ 1 О, с. 7]. Діалектична єдність цих двох про
тилежних характеристик фразеологічних одиниць 

забезпечує і функціонування, і постійний розвиток 

фразеології [1, с. 74]. 
Діалектичний характер носить зв' язок між ціліс

ним значенням ФО і її роздільнооформленістю. Лек

сичне значення компонентів й цілісне значення фра

зеологізму знаходяться у відносинах зворотної про

порційності - чим більше послаблено (або втраче
но) лексичне значення компонентів, тим цілісніше 

значення ФО [10, с. 72]. Вочевидь, чим цілісніше 
значення ФО, тим більшим ступенем усталеності 

вона володіє. Чим більше усталена єдність, тим 

більший прагматичний ефект досягається при фра

зеологічній деформації, наприклад: 

First о[ all - before aпythiпg else: Secoпd о[ 
gjJ_, the last thiпg І waпt is to have ту wотап 
leave те поw (21, с. 7). 
Деформація ідіоматичного цілого породжує не

очікувані змісти - у чоловіка не дуже багато ба

жань; він не дає високої оцінки ні жінці, ні стосун

кам з нею, бо відводить цьому друге і останнє 

місце, або намагається за цим приховати свої істин

ні почуття і відплатити таким чином за образу; 

мовець з ГІДНІСТЮ висловлює своє категоричне 

ставлення до ситуації. 

І, навпаки, чим більше одиниця схильна до мо

дифікацій, тим менше ступінь її усталеності, тим 

менший прагматичний ефект від її деформації: 

Slow апd sure - to gаіп the пecessary (correct) 
result поt Ьеіпg іп а hurry: І тау Ье slower thaп 
тost but І'т probably just as accurate 

(21, с. 26). 
За оказіональних змін ФО її усталеність падає 

до мш1мальної й при цьому не порушує тотожності 

ФО. Але самому оказіональному варіанту не вла

стива усталеність, бо він не відтворюється у гото

вому вигляд~ 1 може розглядатися як вшьне сло
восполучення. Увесь прагматичний ефект дефор

мації rрунтується на контрасті, на грі узуального 

та оказіонального фразовживання [ 13, с. 16]. 
Можна припуститися висновку, що прагматич

ний потенціал ФО розширюється завдяки її дефор

мації, ціллю якої є експресивно-стилістичний ефект 

або оновлення/зміна мовної картини світу. Дефор

мація ФО розглядається як дискурсивна особ

ливість фразеологізмів, бо вирішує певні стратегічні 



плани окремого дискурсу. Усталеність та розділь

нооформленість виступають системними чинника

ми фразеологічної деформації. Усталеності прита

манний градуальний характер - від мш1мального 

ступеня стійкості до максимального. Мінімальний 

поріг усталеності, за яким фразеологізм вже не 
. . 
~снує, складає сукупюсть константних складових 

у плані форми і змісту. Максимальна усталеність 

передбачає крайню міру непрозорості виведення 

значення фразеологізму. Варіативні межі, які забез

печують тотожність фразеологізму, надають ши

рокі можливості для актуалізації потенцій фразео

логізму при його деформаціях. Діалектичні взає

мовідносини між пов' язаними з фразеологічною де

формацією поняттями описуються категоріями 

якості (цілісної і сталої сукупності специфічних оз

нак), кількості (відмінності всередині певної якості), 

міри (відповідності кількісних відмінностей всере

дині якості певним межам) та категоріями тотож

ності (усталеності) і відмінності (мінливості). Цей 

факт підкреслює потенційну здатність мови до змін 

і трансформацій як окремої "живої" системи, яка 

шдпорядковується загальним законам розвитку. 

Результати проведеного аналізу можуть бути 
. . . . 

використаю у перспектию для досшдження шо-

кутивних потенцій фразеологічних деформацій 

на різних мовних рівнях у рекламному, медійному, 

політичному дискурсах. Найбільш привабливим 
. . . 

для подальших шнгюстичних розвщок ми вважає-

мо дослідження фразеологічної деформації як по

тужного важеля мовленнєвої маніпуляції у сучас

них ЗМІ, зокрема - у розрізі прагматичної спрямо

ваносп англомовної "жовтої" преси. 
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